
tfiat government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

—Abraham Lincoln
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PAVASARIO 

“PAUKŠČIAI” 

Pavasarį įvairūs paukš-

Malarija^didžiausias 
pavojus kariams

ST. PAUL, Minn., bal 23.

čiai skrajoja tai šen tai ten. -Prianaunti kur saulėje, at- 
Zmonės ju laukia, nes tai “Uetl Pnei valg, ir savai- 
yra ženklas, kad pavasaris
ir vasara ateina.

tės galais pamigti įvairių 
rūšių gužynes kiekvienam 
šiandie reikalinga. Tas ne

Šį pavasarį ypatingų 
“paukščių” susilaukia Japo
nija ir Vokietija. Tokių 
“paukščių,” tiesa, nelaukė1 mą.
japonų militaristai, nė vo- _ . , „ „ *: . .. . . _ x. . Taip kalbėjo No. Carolinakiečių naciai. Tačiau esame .
... . JX. ... universiteto dr. W. Deb. 
Ukn džiaugsmingai juos
sveikino nacių ir japonų mi-
litaristų pavergti ir kanki- t0)ų Koleg,)“- . ; ’

narni žmonės. Amerikos bom 1 U. S. armijos medikalinio 
bonešiai Tokios padangėse korpuso narys pulk. J. S.

vien sumažins karo rūpes
čius, bet sustiprins kūno at
sparumą ir pailgins gyveni-

LU

ir Jungtinių Tautų lėktuvai 
virš Vokietijos, tai ženklas 
tų kraštų žmonėms, kad 
jau nebetoli laisvės malonus 
pavasaris ir šilta nepriklau
somybės vasara.
APKARPYS TŲ “PAUKŠ

ČIŲ” PLUNKSNAS 

Jungtinių Valstybių gene
ralinis prokuroras p. Biddle 
per Chicagos rajono advo
katą I. A. Woll pradėjo šioj 
apylinkėj tyrinėti priešval-

Simmons gydytojams pareiš 
kė, kad U. S. kariuomenei, 
kuri šiandie sklaidoma po 
visus pasaulio kraštus, di
džiausias pavojus yra mala- 
rija, kuri daugiau negu ki
tos kurios ligos daug vyrų 
suguldo į ligonines, arba nu
varo į kapus.

NAUJI AMERIKIEČIŲ TANKAI

(‘‘Draugas" Acme telephoto*

Vidutinio didumo tankai buvo išbandyti Fort Belvoir, Va. Nauji tankai nebijo jo

kių kliūčių, lengviausiai perlipa per. medžius.

Japonai įspėjami prieš 
U. S. atakas. .

i TOKIJO, bal. 23—Užsienio

Madagaskaro saloje siaučia teroras
Pašalinti visi pareigūnai iš vietų, 
kurie reišė nepalankumą japonams

Japonai šalinami iš 
Tampico zonos

Londone girdima, kad Italija 
slapta darbuojasi taikai

Diplomatiniuose sluoksniuose apie tai
neturima žinių

LONDONAS, bal. 23. — 
News Chronicle korespon
dentas iš Ankara, Turkijos, 
praneša, kad, anot “diplo
matinių žinių iš Romos,” 
Italijos vyriausybė slapta 
pradėjus darbuotis už atski
rą taiką.

Šio paties laikraščio Lisa
bonos korespondentas pažy
mi, kad Pietinės Amerikos 
diplomatas ten atvykęs iš 
Romos ir pareiškęs: “Jei 
vokiečių neokupuotas kraš

tas (Italija) sieks paskiros 
taikos f su sąjungininkais, 
tai bus -be jokių sunkumų 
atliktas šauniausias žygis.”

Londono autoritetiniuose 
diplomatų sluoksniuose sa
koma, jog apie tuos Italijos 
žygius neturima jokių žinių. 
Tačiau yra žinoma, kad Ita
lijoje reiškiasi sąjūdis už 
paskirą taiką. Nežiūrint to 
visa, apie paskirą taiką vi
sos žinios yra vien prasima
nymai.

LONDONAS, bal. 23. — 
Madagaskare, Vichy pran
cūzų vyriausybės valdomo-

asmenie ir įstaigas, šeši as-1 77 . 3e strateginėje saloje iškilo
menys jau pašaukti iškišu-! ™ min^ ras • go teroras, kai nauja Lavalio 
sinėjimui ir dar virt šimtas ^“ju8‘ jle ^sad“' ™ldžia į8ak6 tenai areštuoti

J J laisvuosius prancūzus, kubūtų pasirengę, nes, anot 
ministro, J. A.

būsią pašaukta. Pirmoje vie
toje imama nagan vokiečių Valstybėsamerikiečių “Bundo” vadai i , , . . .... ___ 'nuolat ieškos progos sukelti

kontratakas.ir jų agentai.
Reikia nuoširdžiai pritar-

Jis pažymėjo, kad Vokie
tija ir Italija jau pasiruo-

rie kovoja prieš Vichy vy
riausybę, anot gautų žinių. 
Areštuojami ne tik aiškiai 
nusistatę laisvieji prancū
zai, bet ir jų šalininkai.

TAMPICO, Meksika, bal. 
23. — Meksikos vyriausybė 

Pašalinti iš užimamų vie-' nusprendė iš šios aliejaus 
tų visi pareigūnai, kurie sonos pašalinti japonus ir
reiškė antipatijos japonams, 
arba vokiečiams^ Madagas
karas, pareiškia Expressko 
respondentas, yra atviras 
visoms valstybėms. Kurios 
pirmiau ten nueis, tos galės 
laimėti šią didelę strateginę 
salą. Priešingai gi ji arti
moj ateity paklius japo
nams ir vokiečiams.

vokiečius rezidentus. Per 
penkias dienas jie turi pa
sikelti Meksikos gilumon.

Tas įvyko, kai susekta, 
kad japonai rezidentai gavę ) 
įsakymą “veikti,” kaip To-1 
kijo vyriausybė to pareikš-' 
lauš.

Kainų administracijos ofisas skelbia 
oficialines cukraus kvotas

50 procentų mažau restoranams;
70 proc. maisto produktų gamintojams
WASHINGTON, bal. 23., -arba 1941 metų kuris nors

— Artimiausior^is dienomis 
cukraus kvota restoranams
bus skiriama tik 50 nuošim
čių normalaus vartojimo, 
paskelbė kalnų administra
cijos ofisas. Tiems gi vi
siems cukraus vartotojams, 
kurie gamina įvairių rūšių 
maisto produktus, arba prie

mėnuo, arba 1942 metų ko
vo mėnesis, kai cukraus var
tojimas buvo normalus.

- Kai kuriems pramoni
niams reikalams cukraus 
vartojimas mažinamas net 
iki 90 nuošimčių. Apie tai 
smulkmeniškai bus patirta, 
kai tie vartotojai ateinan-

dinitis produktus, įėmus čią savaitę bus pakviesti re-

ti p. Woll užsimojimui ir
pastangoms padaryti galą ir jau i»wru<K Laikraščio Express kores-
visų priešvalstybiškų asme- U81^s Sa in8°n o ensyvonj pOn(jenĮas praneša, kad nuo
nų, organizacijų ir spaudos Pn® . J ir eri ą' tos dienos, kai japonai įsi- 1 prancūzas, yra Lavalio šąli 
leidinių veikimui, kuriuo 4Jungmin ių va s y ių P°"jverjg indėnų vandenynaA, ninkas.

Salos gubernatorius gen. 
Armand Annet, paryžietis

Japonai sakosi nučiupę 
U. S. lakūnus

siekiama trukdyti Amerikai 
kariauti ir laimėti.

Ištikimi krašto piliečiai 
turi padėti vyriausybei išar
dyti visus Amerikos priešų, 
šnipų lizdus, kuriuose peri
nami kenksmingi, šlykštūs,

1 priešvalstybiški “ p a ii k š - 
čiai.” l
RAYMOND S. McKEOUGH

Chicagos ' miesto galva 
Edward J. Kelly šiomis die
nomis lankėsi Vašingtone 
tartis rudens rinkimų ir ki
tais reikalais. Spaudos pwh- 
nešimu, p. Kelly ir senato
rius Scott Lucas • planavo, 
kaip užtikrinti demokratų 
partijos kandidato į senato
rius laimėjimą busimąjį ru
denį.

zicija, girdi, bus žymiai su
silpninta. Sako, kai sąjungi
ninkai bus nugalėti, pasau
lis sulauks naujosios san
tvarkos, kuri bus paremta 
“teisingumu ir lygybe vi
siems.”

gestapo vadaujama Vichy1 
policija Madagaskare susi
metė suimdinėti “gaullis- 
tus.”

SUPAŽINDINKITE KITUS 

SU DIENR. “DRAUGU’

WASHINGTON, bal. 23. 
—Europos radijo stotys pra
neša apie japonų pasigyri
mus, kad jiems pavykę su
imti keletą amerikiečių la
kūnų, kurie atakavę Japoni-

Prancūzai darbininkai "laisvu" noru vyksta į sileidę japonų okupuotuose

minkštuosius gėrimus, pre- 
zervus, sirupus ir t. p., iki 
70 nuošimčių mažiau.

Ir vieniems ir kitiems 
leista laisvai pasirinkti nuo
šimčių mažinimui pagrindas

gistruotis. Kas nesiragis- 
truos, paskiau bus sunkumų 
gauti cukraus.

šeimų ir pavienių asmenų 
cukrinė registracija įvyks 
gegužės 4 iki 7 d. imtinai.

Vokietija darbams.
VICHY, bal. 23. — Nacių važiavo 550 darbininkų į 

nai atakavo Comiso ir Cata- laikraščiai okupuotame Pa- Vokietiją darbams, taigi 
nia miestus, Cicilijoje. Sa
ko, numesta mažas bombų 
skaičius.

ROMA, bal. 23.—Per radi
ją pranešta? kad britų lakū-

pačiais motyvais jo kandi
datūrą, neabejojame, rems 
ir dauguma Illinois valsty
bės žmonių.

ryžiuje paskelbė, kad šian- jau išvežta prancūzų darbi- 
dien jau į Vokietiją “laisvu ninkų j Vokietiją 150,000. 
noru” išvažiavo šimtas pen-
kisdeSimtasis tūkstantis Naciai “*<>• is B8#' 
prancūzų darbininkų įvai- j°8 darbininkų į Vokietiją 
riems darbams, šiandien iš- išvyko 250,000.

Filipinuose, čia niekas neti- 
ti toms japonų pasakoms.

Kas naujo įvairiuose karo frontuose
7 •• Z *•

lokio gyriasi užėmusi Panay salą - Naciai 
drebėjo, nes manė, kad jau prasidėjo inva
zija. - Ukrainoje naciai tik ginasi.

SUBIRĘS IR JŲ VEŽIMAS 

Italijoj, rašoma, kugždėte
Klausima, yra svarbus. ',ku8Sdama aPie at-
šiuo karo metu reikalinga 8klr* teik» 8U “^vvin.n- 

senato — kongreso didžiau-! 8’
sias vieningumas su admi-1 Net fašistų viršūnės ne- 
nistracija—vyriausybe. Pre- bepasitikinčios Hitleriu. Jis 
zidentui Rooseveltui, vyriau jiems statąs perdideli.ua rai
šiam karo vadui, nešančiam kalavimus ir visai nebenorįs 
didžiausią atsakomybę, rei-' su jais skaitytis.
kalingi ne stabdžiai, ne truk Yra ir kitų davinių, kad 
dytojai, bet pagelbininkai, Romos—Berlyno ašis braš- 
pritarėjai, darbininkai. ' ka

štai, kodėl mes remiame1 Išrodo, tad, kad, jei ne 
demokratų nominuotąjį kan vienu, tai kitu būdu ta ašis 
didatą į senatorius Ray- suluš į šipulėlius. Subiręs ir 

I mond S. MeKeough. Tais nacių bei fašistų vežimas.

■Li ■_ L

Visos jėgos bus 
sutelktos karai

LONDONAS, bal. 23. —
Churchill ministerių kabine
tas pažadėjo, kad svarstys 
galimumą įvesti viešas dis
kusijas apie visų jėgų sutel
kimą į karą.

Corregidor saloje nėra nepapra8ta‘ itempi’
piknikų Saloje pamaldos regulia-

i. i «« riai turimos. Maisto varto-WASHINGTON, bal. 23. .. x. . _ x.
__ , , . j imas numažintas. Tačiau ,,, . .. x _—Karo departamentas, gau- ; .. . Mirusi prezidento Roose-

„. . . .x . kareiviams gynėjams mais-, „tomis žizuomi8 iš Corregi-: velto motina Mrs. Sara De-
ao, paakeibū. kad U X

Paliko $1,089,872

los įlankos tvirtovė sala „ , . x.... . . . mu. Senos knygos ir žurna-n»oUt priešo puolam. jei
ne U oro. tai nuo vandens gkait , Kareiviai dainai 
ir saužemio. Kareiviai ir ei- susirinkti Mirusi prezidento Roose-
’rte’aJT ir ttek"“ aTuž? kuope'e’ ir Pa8iP88ak»« ” * U'P P
p pasidalinti pergyvento m i s

kuris siekia $1,089,872. Iš 
to palikto turto prezidentas 
gauna devintą dalį

grūdenti, kad jie nepaiso 
priešų tų visų kasdieninių 
užsimojimų. Sunkumai ne
paprastai dideli. Tenai nėra 
jokių pdknikų. Kasdien vy-

valandomia ir pareikšti min* 
čių apie ateitį.

Vyriausias vadas, gen. J 
M. Wainwrlght yra nepap-

$5,000 Šv. Jokūbo bažny
čiai, Hyde Park, N. Y.

rastai taktingas vyras. Vi
siems nuoširdus, bet kari
niai griežtas.

Tokio vakar gyrėsi užė-i 
muši visą Filipinų salą Pa
nay, bet pripažino, kad tarp 
penkių ir šešių šimtų Ame
rikos karių vis dar stipriai 
laikosi Baloy kalne. Japonai 
taip pat gyrėsi paėmę 53,400 
belaisvių, kurių tarpe esą 
9,533 amerikiečiai.' A *Gen. MacArthur praneša 
ir apie kitą Jungtinių tautų 
lakūnų ataką ant Kabaulo, 
sutriuškinant uostus ir ka
riuomenės pastatus.

Burmoj Kinijos armija 
lengviau atsikvėpė po lai
mėjimo Jenangaunge, bet 
iš kairiojo šono vystosi rim
tų grąsinimų.

Europoje RAF tęsia nak
tinius lėktuvais puolimus La 
Havre ir Ruhr rajonuose. 
Naciai drebėjo iš baimės, 
manydami, kad tai bus in
vazija.

Rusų atstovas praneša, 
kad naciai šaukia naujų

- z•t’.
* Z *'

1,900,000 vyrų rezervą, ini- 
mant 900,000 jaunuolių 
tarp 17 i? 18 metų amžiaus. 
Taip pat mobilizuoja gau
singus būrius karo darbi
ninkų. Ukrainoj naciai per
ėję defensyvon. Mūšiuose 
Ukrainoj naciai stipriai nu
kentėjo.

Japonai, atrodo, 
atakuos Negro salą

WASHINGTON, bal. 23. 
—Karo departamentas pra
neša, kad Panay saloje, Fi
lipinuose, amerikiečių filipi
niečių kariuomenė atstmetu- 
si į naujas pozicijas po at
kaklios kovos su keletą kar
tų gausingesnių priešu.

Spėjama, kad japonai jau 
pasiryžę - atakuoti gretimą 
Negros salą, kadangi japo
nai lakūnai atlieka ten daž
nas žvalgybas. <

..A- - -

perdideli.ua
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TARP GRAND RAPIDS LIETUVIŲ
Naujas "Draugo 
skaitytojas

n

Juozas Naudžius praneša, 
kad gavo naują “Draugo" 
skaitytoją, t. y. Juozą Gurs- 
kį, gyvenantį prie Alpine 
Avė. Gurskis yra gerai ži
nomas senas veikėjas. Džiau 
giamės gavę naują skaity
toją ir tikimės, kad Nau
džius suras ir daugiau, nes 
sako dabar turės daugiau 
laiko ir jį pašvęs “Draugo" 
reikalams. Naudžius buvęs 
Susivienymo pirmininku ke
lis metus, dabar tas parei
gas pavedė kitam. Jis yra 
senas “Draugo" skaitytojas 
ir rėmėjas. Dabartiniu lai
ku liuosnoriai įstojo į civi
linę namų apsaugos polici
ją (Special Auxiliary Patrol 
Sąuad). Sąraše buvo matyt 
ir kitų lietuvių vardai.

Palaidota S.Š; Petro ir Po-
9

vilo parapijos kapinėse. 
Balius

WAIRIB<DIR0
Bai. 16 d. šv. Jurgio dr-' 

jos svetainėje Mot. Sąjun
gos 42 kp. turėjo pramogą 
(shower party). Liko nema
žai pelno, kuriuo dalinsis su
parapija. Padėka komisijai Choras visus 
ir visoms darbininkėms už 
gražų pasidarbavimą.

Pagerbs “councilmaną” 

Joną Gustaitį

linksmins

vakare lošiamas , “bingo". 
Prizai išmokami pinigais. 
Pasirodo, žmonės, nežiūrint 
ir didelio lietaus, skaitlin
gai renkasi gražiai praleisti 

' porą vąlandų, laimėti pini- 
| gų ir tuo būdu savo parapi- 
i ją paremti. Be lietuvių, daug 
i lankosi ir svetimtaučių. Ti- 
į kimės, neužilgo mūsų salė

užduotus darbus. Jų darbas ’ 
yra didelis ir veda prie lai
mėjimo ir to brangaus io 
džio “Laisvė".

Krikštas
Praeitą sekmadienį pa

krikštyta dukre]f Niprikų 
ir sūnelis Strumskių. Nau
jiems katalikams linkime

bus permaža, kad sutalplmu, augti didelial, ,r stjprili,
’ — norinčius žaisti. Tie-Į

mo_ Moterų Rožančiaus 
Į draugijos vakarieni?

vo Šalkauskienė ir Gustal- 
tienė. Dėka jų darbštumui, 
salėjo matėsi daug žymių 
svečių.

t
Atostogauja

Kun. Naudžius atostogau
ja rytuose. Grįš šį penkta
dienį. žaibukas

Naujas vienuolynas

•
Prieš kiek laiko Tėvai 

Pranciškonai atvyko in 
Grand Rapids pasiteirauti 
apie vietą jiems čia įsikurti. 
Kaip matyt, mūs miestas 
jiems patiko. Pastaruoju lai
ku įsigijo buvusį Clark Home 
prie Lake drive S. E. netoli 
Reeds Lake. Namas bus at
remontuotas ir jame neužil
go apsigyvens apie 10 Tėvų 
Pranciškonų, kurių viršinin-

- T__kas yra Rev. Luke Pedtke,
Garbė lietuviams, kad sto-' čionais apsigyvenę jie

ja pirmoje eilėj patriotiš- 1 gajgS teikti greitesnį patar-
kam darbe.

Mirė sena veikėja
Po ilgos ir sunkios ligos 

bai. 16 d. mirė viena iš mūs 
senų, darbščių veikėjų Mag 
dalena Žilinskienė (Dvylins- 
kienė) 68 m. amž. Velionė 
buvo nare Mot. Rožančiaus 
Šv. draugijos, kurios narės 
suteikė gražų paskutinį pa
tarnavimą. Gedulingos pa
maldos buvo bai. 20 d. S.š. 
Petro ir Povilo bažnyčioj.

navimą, kur jie 
lingi.

bus reika-

Šv. Onos dr-jos pramoga
Gegužės 3 d. Š8. Petro ir 

Povilo dr-jos svetainėje bus 
šaunus vakaras, kurį ruo
šia Šv. Onos dr-ja. Bus vai
dinama komedijos — viena 
angliškai, kita lietuviškai 
vardu “Nesipriešink". Vai
dinime dalyvaus patyrę lo
šėjai. Kviečiami visi tam 
vakare dalyvauti. V.M.K.

IS DETROIT LIETUVIŲ VEIKIMO
Svarbus susirinkimas

Balandžio 29 d. Federaci
jos 4 skyr. įvyks svarbus 
susirinkimas Lietuvių svet. 
Kviečiame darbuotojus da
lyvauti šiame susirinkime. 
Mokytoja Ona Kratavičienė 
jau gavo iš Lietuvių Kultū
rinio Instituto knygas. Ku
rie užsisakė, galės gauti. 
Vakaras

Gegužės 3 d. Šv. Antano
parap. seserys su vaikučiais 
rengia įdomią programą Lie 
tuvių svetainėj. Seserys pra- 

lietuvių katalikų kuoso
skaitlingiausiai 
šiam parengime, 
visus patenkins. -

Šimtae daininkų, šimtas 
artistų, šimtas politikierių 
ir žmonių minia renkasi į 
parapijos salę šį sekmadie
nį, balandžio 26 dieną 6:30 
vakare. Mūsų choras ruošia 
žavingą koncertą su gražio
mis dainomis ir juokingu “Kant&rkos" gražiai gieda

Pirmadienį, bai. 27 d. va
kare mūsų parapijos lietu
viai pagerbs /‘councilmaną’’ 
Joną Gustaitį. Prašomi visi 
atsilankyti, o gegužės 5 die
ną balsuoti už Gustaitį, ku
ris yra geras parapijonas 
ir nuoširdus lietuvis.

Gegužinė
Geg. 10 d., Motinų Dienoj, 

Šv. Antano draugystės bus 
pirmas pavasarinis piknikas 
Beech Nut Grove. Tai drau
gystės metinis piknikas, ku
ris būna visada linksmas.

Kaip praeitais metais, taip 
ir šįmet jau pradėjo anglų 
laikraščiuose tilpti lietuvių 
sporto žvaigždžių — Vinco
Banionio ir Barney McCos- 
ky pavardės. Smagu, kuo
met apie V. Banionį spau
doje rašoma, kad lietuvių

dalyvauti kilmės. Prie progos bus ga- 
Ptpgrama Įima plačiau parašyti apie 

įtuos sportininkus. Koresp.

NIAGARA FALLS, NEW YORK

vaidinimu' Bus daug įdomių 
kalbų iš “county” ir vieti
nių politikierių. Po gražaus 
koncerto, kalbų grieš geras 
orkestras šokiams. Vakare 
visas pelnas skiriamas pa
rapijos naudai.

Mūsų choro vedėjas Leo 
nardas šimutis Jr., ir Lu- 
kienė visas pastangas deda 
kad šis vakaras visapusiai 
pasisektų. Taip pat visi cho
ristai ir artistai gražiai dar
buojasi, kad publika palinks 
minus dainomis ir įvairiais 
juokais. Todėl visi nuošii- 
džiai kviečiami atsilankyti 
į choro koncertą, kur tik
rai turėsite daug džiaugs
mo ir smagumo. Politikie
riai visiems dykai užfundys 
skanių valgių ir saldžių gė
rimų, artistai ir dainininkai 
palinksmins iri'gferas orkes
tras pašokdins. Tikimės 
daug svečių mielų lietuvių 
iš Čikagos ir Gary. Lauksi
me visų atsilankant.

ti Toronto lietuvius. Lietu
vių parapijos klebonas, kad 
ir svetimtautis, Fr. McGir- 
ney, labai nuoširdžiai sve
čius priėmė, pavaišino va
kariene, parodė naujai išde- 
koruotą bažnytėlę ir svetai
nę, ir užkvietė dažniau jį 
aplankyti. Svečius stebino, 
kad tokioj mažoj parapijėlėj 
taip stiprus choras gyvua 
ja, o klebonas turi net de
šimts Mišioms šv. patarnau
tojų. Pavyzdis kitoms para
pijoms. Rap.

LIETUVIS D AKI ARAS 
OPTOMETRISTAS

Mūsų bažnyčioje kiekvie
ną penktadienį yra Šventoji 
Valanda, per kurią moterys 
gražiai gieda lietuviškas 
giesmes, vadovaujant mūsų 
vargonininkui. Geresniam 
susiklausymui vargoninin
kas kviečia visas moteris 
susirinkti penktadienį 7 vai. 
vakare papraktikuoti jų my
limas giesmes. Raginame vi
sus gausiau dalyvauti šv. 
Valandoj.

visus

sa, daugiausia 
te rys.
40 valandų atlaidai

H '
Sekmadienį, gegužės 3 die

ną, mūsų bažnyčioje prasi
dės 40 valahdų atlaidai. Tai 
yra ypatingas Dievo malo
nių laikas, kuriame privalo
me Dievą pagarbinti, Jį at
siprašyti, maldauti pasau
liui taikos ir daug dvasinių 
turtų įsigyti. Tad, dalyvau
kime visi. Atlaiduose turė
sime tris iškalbingus pa
mokslininkus, būtent: kun 
K. Barauską, kun. dr. A 
Deksnį ir kun. J. Prunskį 
Raudonasis Kryžius veikla

Mūsų parapijoje pradėjo 
sparčiai veikti Raudonojo 

! Kryžiaus ratelis. Moterys 
kiekvieną trečiadienį renka
si ir dirba visą dieną joms

renkasi

Praeitą sekmadienį mote
rys turėjo gražų bankietą, 
kuriame dalyvavo labai daug 
politikierių. Pirmininkės bu-

Listen to
PALANDECH’S 

RADIO BROADCAST
Featuring a Program of

TUGOSLAV FOLK MUSIC 

Every Saturday, 1 to 2 P.M. 
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“Bingo'
sektis

puikiai pradėjo

Mūsų parapijos salėje kiei 
vieną ketvirtadienį 8 vai.
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Bažnyčios
dekoravimas

Jau artinasi prie pabai
gos bažnyčios dekoravimas. 
Žmonės patenkinti sumaniai 
parinktomis spalvtmis ir į- 
vairiais pagražinimais, bet 
dar daugiau, kiek girdėt, 
patenkinti tuo pataisymu, 
kuris atliktas prie bažny
čios įėjimo. Didelė padėka 
lenką Domininkui Biekšai, 
parap. trustisui, už pravedi- 
mą ir įvykdinimą to darbo. 
Padengimui taisymo išlaidų 
paskelbta antra rinkliava. 
Pradžia labai graži: po $10 
jau paaukojo kun. M. Urbo 
navičius, Rožė Šapalienė, K. 
ir Sof. Normantai. Po $5.00: 
Mat. Vyšniauskas, Mag. Ka- 
raškienė. Jeigu taip toliai

aukojimas eis, lengvai nau
jas darbas apsimokės.

Choro parengimas

Ateinantį sekmadienį, ba
landžio 26 d., parapijos cho
ras kelia dideles vaišes vi* 
siems parapijonams. Kadan 
gi prie choro tik jaunimas 
priklauso, tai, galima saky
ti, kad tai bus jaunimo pa
rengimas. Malonu tėmyti, 
kaip nuoširdžiai ir sumaniai 
jaunieji rūpinasi parapijos 
reikalais ir drąsiai įeina į 
visuomeninį gyvenimą. 
Iškyla į Toronto

Praeitą sekmadienį kun. 
M. Urbonavičius su choris
tais: Antanu Tūbiniu, Kaz. 
Jurkoniu, Matu Ajausku ir 
Zigm. Markelioniu buvo iš
važiavę į Kanadą, aplanky-

• t s s k o minga! oi 

ptMatmą fauną.

JOS F. BUDRIK
KKAtrrov&n:

3241 So. Halsted Si.
Telefonas:

Calumet 4591
O«I. BADIO PATAISYMO 

PASAUKITE:
VARB« «UVU»

ADVOKATAS

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS

Centrinis Ofisas:
8133 S. HALSTED ST. 

(Uetuvlų Audltortjoje) 
VALANDOS: Nuo l-moe iki 8-toe 

valandos vakare. 
Tefcfoam CALumet 6877
134 N. LA SALLE ST. 

Room 2014 TeL STAte 7672

I

................ ....... J.,-į..A

CONRAD
Fotografas

Studija Įrengta pli 
-not rūMlea au m< 
įlernlftkomla užlal 
domia Ir Holiywoo< 
tvlasomia. Darba 
oarantuotaa.

ENGlewood 6888 
ENGlewood 6840

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio 

Bes.:

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. SEIMĄ SODEIKA,
Oi D.

AKIS IŠTIRINRJA < 

AKINIUS PRITAIKINA

Ofise randasi kiti pataisymo 
metodų įrengimai akinas, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:

Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.
Antradienio ir ketvirtadienio

vakarais.
137 No. Marion Street 

Oak Park, Illinois 

(Prie kampo Lake St)
Telephone: — EUCLID 906.

— BEZIDENCUA —
1441 So. 50th Avė, Cicero, U 

TeL: Cicero 7681

1 HUSE I • F X)KT(T

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS1

Tik viena pora akių visam gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
Iftegaaininuoti jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
M METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina
vIm, akių Įtempimų. . .

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.

OPTOM ETRIHTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 052S, CUcagc 

į OFISO VALANDOS:
Kasdien »:10 a. m. iki 8:20 p. m. 

Tročiad. Ir Seitad. 8:10 a. m.
• iki 7:00 p. m.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rendendjoa teL: BBVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 

Trečiadieniais
ir 6-8:80 P. 
pagal sutartį.

Im. 6968 So. Talman Are.
Rm. TeL GROvehill 0611 
Office UL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2-4 ir 7-9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomis anųtams
2423 VVest Marąuette Rd.

DR. STRIKOL’IS '
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Noo'k iki 4 tr nuo 6 iki 8 vaL vak 
Nedėliomis pagal sutartį

Office teL YARda 4787 
Namų Ui. PROepeot 1930

Tel YARde 6921.
Rm. : KSNvrood 6107.

' DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: auo 1-3; nuo 6:30-8:3«' 
7«fl t’Sth Street

Kas bus iitve įmingąs iki 

galui, tas bus išgelbėtas.

(Mat 10, 22).

- —

Telefonas: HEMLOCK 0201.

DR. A. W. PRUSIS
6924 So. VVestern Avė. 

Chicago, UI.
OFISO VALANDOS:

Nuo 9:00 ryto iki 12:00- 
nuo 2:00 iki 6:00 vai. po piet 

nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.
Trečiadieniais ir šeštadienio vaka

rais pagal sutartį.

pietų; 
piet ir

DR. P. ATKOČIONAS
, • , DANTISTA8
1446 So. 49th Court, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais

Valandos: 10-12 ryte, 2-0, 7-9 P. M
3147 S. Halsted St, Chlcagi

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,

DR. F. C. YYINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 VVest Cermak Road 

Ofiso teL CANai 2346 
Ofiso vaL: 2—4 ir 7—9 

Seredoj pagal sutartį.
Kcal 7004 So. Fairfield Avanse 

Bes. teL: HEMlock 8160 

TaL YARda 2246

OR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
, arti 47th Street 

vaL: nuo 9 vaL ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal eutartį. 

Telefonas: HEMlock 6849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

6757 Bo. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 IM 8 vaL Vak 7 Ud I 
NedUMmie pagal sutartį.

Telefonas CANai 4796

DR. PEiEB J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 So. Halsted St ~

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 
ir pagal sutartį.

Sekmadiesiais taipgi Vagai eutartį. 
Bes. telefonas SEEley 0434.

—

TaL YARda 8146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IB AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais tik 2-4 

šventadieniais 11-12.

TeL OANal 5969

DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8 

Ofisas ir Rezidencija:
2155 VVest Cermak Roadr

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. VVestern Avė.

TeL CANai 7171 
Nuo 8 vaL ryto iki 5 vaL kasdien 

Ofiso TeL................VIRginia 1884

DR. AL. RACKUS
UIDITOJAS IR CMlttLKUAS 

1853 VVest 35th Street 

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 

Trečiad. ir Sekmad. tik susitartus

DR. CHARLES SECAL
GYDYTtMAA LM OMJUfcUnuno

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troe iuboe)

TaL MIDvay MM Ohieago, Oi
OFISO VALANDOS:

Nuo 19 du 12 vaL ryto, nuo 2 iki e 
vai. popiet ir nuo 7 liu 8:dv *al. vak. 

Sekmad. nuo 10 du 12 vaL ryto.

TeL OANal 6122

DR. BIEŽIS '
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VVest Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—b v. 

REZIDENCIJA:
6631 S. California Avė. 

Tel RRPublic 7868

TeL Cicero 148*

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tt>6 gat ir 49th Ct 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare 
ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
ToL Cicero 1484

TaL OANal 0267
Rea. teL: FROepoct 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ.'- 

1821 So. Halsted Street

Reaidendja: 6600 So. Arteeian Avė
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popie-

4 Iki 0 vėl r*k*v*

Tel.: HEMLOCK 206L

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. Wefttern Avė.
OFISO VALANDOS:

Kaadien nuo »:00 vai. ryto Iki #:00 
vai. vak.; trečiadieniai, nuo t:0#

vaL ryto Ud 11:99 vaL pistu,

- M __

DR. A. JENKINS
(Lietum)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 VVest 63rd Street

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare 

Taipgi pagal sutartį.
Ofiao telefonai PROspect 6737 
Namu telefonas vrR«taia MS1

4631 So. Ashland Avenue 
ToL YARda 0994 

Rea. ML PLAaa 3900
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto) 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vaL diena- .....
i'hXEFONAI:
Ollice — HEMlock 6524 
EsaergsMT — oaUI MIDuay 000i 
Ros. — HEMiook 1648.

DR. ALBERT J. VALIBUS
rHkaiVLkNi AND oLittUrnON

OFISO VALANDOS: 
Nuo 1 Un 3 ir nuo b Un 8 v. vak

2468 West 63rd Street

Rez. Tci. LAFayette 0094

DR. EMILY V. KRUKAS DR. STANLEY NAIKELIS
GYDYTOJA IB CHIBUKGA8

4146 Archer Avenue

Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Jeigu Neateiliepia — 

šauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Nuo 2 Ud 4 Ir nuo 6 iki 8:30 vak.
Trečiadieniai* nuo 2 uu 4 popiet 

NedAUomia Pagal SuaUarlmg

Ofiao Ir Rea. Tel.: LAFayette 702®

PHYSICIAN and SURGEON 
3343 So. Halsted Street

OFISO VALANDOS: 
Kasdien, Išidriant Sekmadienius — 
nuo 2 tld 4 vai. popiet ir nuo 7 UU 

8:1! vai. rakarala 
Beksaadlaalals pa*al aualterime. 

HKAjĮTVKrFE “nRAIIfifl"
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Nr. 5 - Redaguojamas Lietuvos Gen. Konsulato 

New Yorke, N. Y., 1942 m. bal. 15 d.

PAGERBfi AMERIKIEČIUS DIDVYRIUS AUSTRALIJOJ

na iš simpatijų bolševikams.
Dabartiniai Lietuvos oku

pantai kaip tik ir veda vi
soje Europoje propagandą, 
kad kiekvienas besiprieši
nantis vokiečių okupacijai

(Gus daugiau)

Lietuviai kovoja prieš 
nacių priespaudą

Dienraštis “Philadelphia
Record” balandžio 11 die-, .. . .... , . ‘yra bolševikų agentas. Sia-nos laidoje jdejo vedamųjų p , . . ... ..

, • - w i n * me atvejuje naciškoji pro-sk yriu j e Waverly Root1 . . .... , paganda visiškai sutampastraipsni, kuriame sakoma, , .su bolševikiškąja, nes pa
vergtų tautų pasipriešinimąkad lietuviai naciams smar

kiai priešinasi. Lietuviai ra- , . . . ...... . , okupantams pastarieji gar-ginami stoti į apsaugos le- . , . .sina kaipo norą “dėttis prie 
Sovietų Sąjungos”. Tokia 
propaganda ypatingai varo-

gijonus kovai prieš bolševi
kus, bet iki šiol labai mažai 
į juos vyrų teįstoję. Nežiū- 
nnt, kad lietuviai smarkiai
nuo bolševikų okupacijos i Savaime aišku, kad pa-
nukentėjo, vis tik ant naciš-' naši propaganda yra labai
kos meškerės nesikabina. žalinga paseĮpningai kovai

. . . . , prieš okupantus, nes kiek-Stnaipsmo autorius sako: • . f .... i vienas uz nepriklausomos Savo pastangose privers- T . . . , , , ....... • , . • 'Lietuvos atstatymą bekovoti lietuvius kooperuoti vo- . .. -. . jantis patnjotas vienos irkiečiai, kaip paprastai, var- :. .. kitos kanaujančitb puses ne-
apšaukiamas “bol-llZillCll C £ <X 1 J 11H Uo Ov/vZVz £ Li* w y,

kingų lietuvių, apie kurių(
pažiūras nebuvo užtikrinti. Neatsakyti klausimai

“Foreign Policy Bulletin,” 
leidžiamas New Yorke, ba-

nę atsakomybę, kuri su tuo 
yra surišta.”

Suskaldytus paprastus 
akmenis dar galima suce
mentuoti, bet suskaldytas 
brangakmenis — toks pa
lieka ant visados.

CLASSIFIED ADS

“DRAUGO” 
DARBU SKYRIUS

“DRAUGAS” U EI, I’ \VANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street
Tel.: RANdolplt 9488-94^9

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINOS reikalingos prie lengvų 
dirbtuvėje darbų. 18 iki 3 5 metų 
amžiaus. Patyrimas nesvarbu.

CASEY . CONCESSION.
1132 S. Wabosli Avė.

<2nd Floor)

MILLINERY MAKERS 
Patyrusios prie išdlrbimo "turbans." 
Atslžauklte visų savaitę.

CLARE LIMITED.
710 W. Jackson.

HELP WANTED — VYRAI

•COUNTER* VYRAI IR PORTERIAI 
— reikalingi patvrę. Aukšti pradinė MERGINOS REIKALINGO8 — 18 1- 
al"-a: pastovūs darbai; u’tlkrinta Jsl- ki 30 metų seenumo, l^nk-tytl lr 
dirbimo ateitis. Apl'kantus matysim© klijuoti Kalėdines Atvirutes. Turi
ketvirtadienį nuo 9 iki U-tos vai. 
ryto. Atsišaukite : —

THE MARQUIS CO.
2052 Montrose Avenue

(•'Draugas” Acme teiepno*-
Maj. gen. Rush Lincoln (kairėj) apdovanoja kryžiumi (Distinguished Service Cross) 

brig. gen. Ralph Royce, kuris vadovavo amerikiečiams lakūnams atakoje ant japonų '
bazių Filipinuose. Taip pat atžymėti ir Įeit. pulk. John H. Davies (dešinėj) ir kap. 1 vyrai — generaiiems restorano va- 

Frank P. Bostrom.

būti Švaraus būdo. Mokestis 31 cen
tas ) valandų iš pradžios; valandos 
8 ryto Iki 4:30 popiet. 5 dienos i 
savaitę. Atsišaukite J:

833 N. ORI.EANS SL (4th Floor)

Bet iš kitos pusės, kada 
lietuvių tautos mylimas isto
rijos profesorius Šalkauskis 
mirė, vokiečių armija į jo 
laidotuves atsiuntė labai di
delį vainiką”.

Nors pats straipsnis duo
da neva rimtų informacijų 
apie lietuvių kovą prieš vo
kiškuosius okupantus, jame 
matyti koks tai nevisai aiš
kus lietuvių tautos aspira
cijų supratimas. Straipsnio 
autorius velionį Šalkauskį 
vadina vadu rusofilų grupės, 
kuri organizavo partizanus 
prieš vokiečius. Velionis Šal
kauskis gi buvo žinomas, 
kaip nepalaužiamo nusista
tymo lietuvis patrijotas ir 
jis lygiai kovojo tiek prieš 
bolševikiškąją, tiek prieš vo
kiškąją okupaciją. Iš to 
straipsnio kyšo mintis, nors 
ir miglotai, kad lietuvių 
priešinimasis vokiečiams ei-

landžio 3 d. numeryje 24, 
įdėjo Vera Micheles Dean 
straipsnį “Unanswered Ques- 
tions,” kuriame išdėstoma, 
kad iki šiol dar yra du ne
atsakyti klausimai Anglijos 
ir Jungt. Amer. Valst. san
tykiuose su Sovietų Rusija. 
Būtent, iš vienos pusės Ru
sijos vadai mšno, kad jie 
negauna pilnos pagalbos iš 
Vakarų tautų, nors kai ku
rie jų ir supranta, kad po
Pearl Harbor įvykių karo 4 
medžiagos teko nukreipti į 
Tolimuosius Rytius. Iš kitos 
pusės dar yra neišaiškinta 
Rusijos rolė Europoje, jei 
ji sumuštų Vokietiją.

Iš Edeno derybų su Stali
nu pereitą rudenį yra susi
daręs įspūdis, kad Rusija 
laimėjimo atveju reikalautų 
strateginių sienų Europoje,

(įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 

MONUMENT CO.
HEN18K1 — VERTINGI 

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS 

REKORDAS

41 firma viri SO m. toe paMoo 
šefmynoe raakooel

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST. 

Memorials Erected Everywhere.

Išrinkit Paminklą Dabar, Kad Užtikrinti Pastatymą 
Pirm Vainikų Dienos (Decoration Day)

BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!

KREiPKrrea prie lietuvio

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Llthi Chamber of

MODERNI Išvidinė PARODA: 
4535 W. Washlngton Blvd. 

TeL ESTebrook 3645

REZIDENCIJA: 
5919 South Troy‘8t. 
Tel. REPubllc 4298

VALANDOS: Kasdien 9 Ud 0 v vak.; Seštad. Ir Sekm. 9iki6 vaL

įskaitant Baltijos valstybes, 
Suomiją ir, gal būt, rytinę 
Lenkiją, šitas reikalavimas 
dar nėrą atmestas ir pasi
lieka didėjančiu susirūpini
mu Jungt. Amer. Valsty
bėms, kurios Atlanto čarte- 
ryje yra pasižadėjusios at
statyti Europos šalių nepri
klausomybę. Šitas pažiūrų 
skirtumas buvo laikomas 
paslaptyje bijant sukelti ne
sutarimus tarp Suvienytų 
Tautų.

Straipsnio autorius sako, 
kad nei Rytų Europos, nei 
Balkanų Tautos, kurios iki 
1939 metų buvo nepriklau- 
sojos, nenorėtų būti kontro
liuojamos nei Rusijos, nei 
Vokietijos. Vienintelė viltis 
mažom tautom pasiliekanti 
— įvairių Europos sričių fe
deracijos, kurių negalėtų 
naudoti kaip bazių atakoms 
nei Vokietija, nei Rusija.

Išvengti tolimesniems ne
susipratimams Suvienytų 
Tautų tarpe, jos turėtų su
daryti tokią programą Eu
ropos perorganizavime, kų- į 
riai būtų gauta ir Sovietų, 
Sąjungos kooperacija ir ma-' I
žųjų tautų nuo Baltijos iki 
Egėjaius jūros laisvė užtik
rinta.

Mes iš savo pusės būtu
mėm linkę labiau sutikti su 
Čekoslovakijos diplomatu j 
Josef Hanc, kuris prieš po-’

ra savaičių pasirodžiusioje 
savo knygoje “Tornade A-

jo: “Tautų Sąjunga nepa
sisekė ne todėl, kad mažo

cross Eastern Europe” sa- sios valstybės nekooperuo
ko, kad Rytų Europos pa
dėtis nėra tokia beviltiška, 
kaip atrodo, ir išveda min
tį, kad Tautų Sąjungos at
gaivinimas būtų geras pa- 
dėties išsprendimas. Anot

lymo darbams reik»lingi. Užmokės- DIR-
tls didesnė negu daug kitur ir vai- BTUVfiJE DARBAMS reikaHngos. 
gis duodamas. Patvrlmas nereikaHn- Assemblers, Inspectors, Puncn 
gas. Aplikantu^ matvsimp k°tvirt*i- Prese" Operatorkos. Dienomis ir 
dien) nuo 9 Iki 11-tos Vai. ryto. At- naktimis darbai, pastovūs. Atsineš-
atšaukite | —

THE MARQUI8 CO.- 
2052 Montrose Avenue

kito savo gimimo Rūdijimą..
EVERSHARP, INC. 

18410 W. Roscoe.

TOOL & G AUGĘ MAKERS • 
Dienomis ir naktimis darbas. Apll- 
kantus priimsime kasdien Ir visą

valstybės norėjo, kad ji ne-1 dlen* sekmadieni

tų, bet todėl, kad didžiosios

pasisektų. Didžiosios valsty
bės įgyja tam tikrų priva- 
lumų, kad jis yra djdelės. 
Bet jos privalo dar ir dides-

ELZBIETA
KLIMAVIČIENE

(po tėvais Shamis; a. a. Onos 

Pocienės motinėlė)

Gyv.: 10801 S. Michigan Avė.

Mirė bal, 23 d., 1942 m., 6 vai. ryto, sulaukus pusės amž.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Marijampolės apskr. ir parap. 

Amerikoje išgyveno 53 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: 3 sūnus — Jurgį ir jo mo

terį Elaine ir anūkę Sylvia Elizabeth, Edvardą ir jo moterį 
Stefaniją, ir Leonardą; žentą Antaną Pocių; 3 brolius — 
Jurgį ir Joną ir jų šeimas ir Tarną; 2 seseris — Eva Bellas 
ir Oną žilinski ir jų fcimas; ir daug kitų giminių Pennsylva- 
nia, New York ir California valstijose.

Velionė priklausė prie Šv. Pranciškaus tretininkų, Šv. 
Onos, Rožanėiavos, Amžino Rožančiaus, Apaštalystės Mal
dos, Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų ir TT. Marijonų Ben
dradarbių draugijų, taipgi prie Labdarybės Sąjungos kuopos 
ir prie Idealistų Moterų Meno kliūbo.

Kūnas pašarvotas koplyčioje, 10834 S. Michigan Avė. 
Laidotuvės įvyks pirmad., bal. 27 d. Iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į Visų Šventų par. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta i šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose ladotuvėse.

Nuliūdę: Sūnai, Marčios, Žentas, Broliai, Seserys, Giminės.
Laid. direktorius: I. J. Zolp, tel. YARds 0781.

(Prašome nesiųsti gėlių.)

JOHN F. EUDEIKIS

AMBUEANOE Dieną ir Nalrtf

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

4SSO-T7 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

TeL LAFayette 0727

Radio Programas — 1>:» vai. antradienio tr šeštadienio rytais 
Ii Stoties WHIP (1(20), su P. Aaltlmieru.

“FLOOR” MERGINOS IR "COUN- 
TER" MERGINOS reik/riingos — 
patyrusios. Aukšta prad'nS alga. Tu
ri būti jaunos, grąžte 1 atrodančios, 
energingos. Nuolatini darbai; užtik-

R. KRASBERG & SONS MFC. CO. rinta jg|dirbimo. ateitia Aplikantes
925 Wriglitwood

"CABINET MAKERS” IR PATY
RĘS “BELT SANDER.” Atsišauki
te tuojau prisirengė stoti prie darbo. 

ALLVRD CABINET CORP.
14*52 W. Monroe St.

TOOL & DIE MAKERS 
Pastovūs darbai, gera užmokestis. 

LAMICOID FABRICATORS. INC. 
34*4*4* Potomac Avė.

---------------------- r-------------------

REIKALINGI "CHUCK BONERS.” 
Pastovūs darbai, gera užmokestis. 

IIARRY MANASTER & BRO. 
1018 W. 37th St. 

fmatyklt Mr. Henry)

VYRAI NAMU DARBAMS
Atsikreipkite asmeniškai į “time- 
keepers" ofisą:

EDGEWATER BE ACH HOTEL 
5349 Slicrklan Road

matysime keitvtrtadien j nuo 10 vai. 
ryto iki 12 vai pietų.

THE MARQL’IS CO.
2652 M on t rose Avenue

MOTERYS — jaunos, prie .restorane 
ir valgomalame kambaryje darbų 
reikalingos. Svarioe, gražiai atrodan
čios lr energingos. Užmokestis aukš- 
ternS negu daug kur kitur ir val
gis duodama. Patyrimas neraikailn- 
gas. Aplikantes matysime ketvirta- 
dieni nuo 10 vai. ryto iki 12 vai. 
pietų-

THE MARQUIS CO.
2652 Montrose Avenue

PATYRUSIOS MARŠKINIŲ PRO- 
SYMO MAŠINŲ OPERATERKO8 — 
reikalingos dirbti “piece work”. Ge
ra užmokestis pastovūs darbai.

I.EADER LAUNDRY 
1633 West 43rd Street

PATARNAVIMAI

"PANTRY GIRL” — dirbti trumpo
mis valandomis. Patyrimas nereika
lingas. Pastovūs darbai. Sekmadie
niais nereikia dirbti. Atsišaukite: 

TRI ANGLE RESTAURANT 
119 South Clark StreetDIAMOND POINT SAW

FILING WORKS kambarys išrenduojamas
Taisome visokius piūklus. Taisymas geroJ apynnk^j. Karšto vandens ši- 
naminių plūkiu, tai mūsų speeialy- luma. Atsikreipkite sekančiu adresu:
b6. Rašykite dėl “Free Catalogue” 
kainavimo sąrašo.

Prlslųskite plūktus paštu “parcei 
post.”

28 NO. LOOMI8 STREET 
TEL. MONroo 1397

6446 SO. MAPI,EWOOD AVĖ.

PARSIDUODA 2 FLETŲ. po 6 kam
barius. MŪRINIS NAMAS. Karšto 
vandens šiluma. Garadžius dėl dve
jų karų. Prieinama kaina. AtsiŠaū- 

PAR8IDUODA GERA GROSERNE klte P° sekančiu adresu:
IR BUČERNfi — Weat Pullman’e. ««3fl SO. TALMAN AVENUE 
Biznis gerai išdirbtas ir randasi ge- ■
roj’e kampinėje vietoje (skersai gat- Kur faaS VTS geriau turėti 
vės nuo' lietuvių šv. Petro ir Povilo ’ ”
par. bažnyč'os). Savininkas turi par- išminti negu BUksa. 
duoti greitai tr už nužemintą kalną, 1
žUeidl^ Gilus vanduo sriauniai ne-
JOSEPH ZUBE, 1239O So. EmTdlil
Avenue, (kampas 123rd Ir Emerakt) ® '

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE: 9000 620 WEST 15TH AVENUE

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS

8854 South Halsted Ttreet

Skyrius: 710 Weat IRth Street 
Viai telefonai: YARda 1419

J. LIULEVIČIUS
1848 South California Avenne

Tel. LAFayette 3572

I. J. ZOLP
1848 Weat 48th Street
Tel. YARda 0781-0782

LACHAWICZ IR SUNAI
2814 Weat 28rd Plaee

Tel. CANal 2515

42-44 F.aat lOSth Street
Tel. PULlman 1270

MAŽEIKA lr ĘVANAUSKAS 
8819 Litnanica Avenne
Tel. YARda 1138-1139r

LEONARD F. BUKAUSKAS 
KM21 Sonth Michigan Avenne 

Tel. PULlman 9881

ANTANAS M. PHILLIPS 
8887 I.ltuaniea Avenne 

Tel. YARda 4908

ANTHONY B. PETKUS
1410 Sonth SOth Avenne

Tel. CICERO 2109 ‘

8812 Sonth Weatem Avenne
Tel GROvehiU 0142



I

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

)$34 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays 

A member of the Catholic Press Association
Subscrlptiens: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three 

Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.

Advertising in “Drauga*” brings best results.

DRAUGAS
lieina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 7bc. Kitose valstybėse prenumerata; Metams 
— $7.00; Pašei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

• Bendradarbiams ir korespondentams raitų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo huožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

Entered as second-Class Matter Ma :h 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1679.

Dar apie "Sočiai Justice”
Paskutiniuoju laiku daug yra rašoma ir kalbama a- 

pie kun. Charles Coughiin, kurio išleistam laikraščiui 
"(Sočiai Justice” atimtas leidimas naudotis Jungtinių 
Valstybių paštu. Vyriausybės organai veda tyrinėjimus 
dėl padarytų įtarimų. Kadangi įtarimai yra gana di
deli, leidėjai bus nuodugniai išklausinėjami. Nors kun. 
Charles Coughlinas per du metus nieko bendro (tek- 
nišku atžvilgiu) neturėjęs su “Sočiai Justice”, bet, kad 
kaltinimai yra gana skaudūs, jis pats pasisiūlė laik
raštį ginti. Jisai, vis dėlto, galvos į smėlį, kaip tasai 
strausas, nekiša. Tai ypatingu būdu veikia jo rėmėjus, 
mėjus.

Dėl “Sočiai Justice” vedamos politikos ir kun. Cough- 
lino veiklos mes jau praėjusią savaitę pasisakėme. Mū
sų nuomonei visai pritaria Tėvų Jėzuitų leidžiamas sa
vaitinis žurnalas “America.” Balandžio 25 d. laidoje, 
šią savaitę, sis pats rimčiausias Amerikos katalikų 
žurnalas rašo, kad

nors “Sočiai Jiustice” huvo įsteigtas kaipo katalikų 
/ žurnalas, tačiau bažnytinių autoritetų nebuvo ir nė

ra pripažintas kaipo katalikiškas laikraštis. Nors jo 
redaktoriai išpažįsta katalikų tikėjimą, tačiau jų nu
sistatymas daugelyje atžvilgių buvo pasmerktas ir 
kunigų ir pasauliečių katalikų vadų. To laikraščio 
akcija sąryšy su politiniais, socialiniais, rasiniais ir 
tarptautiniais klausimais, dažniausia nesupuolė su
katalikų didelės daugumos nusistatymu.

Taigi, “America” beveik žodis žodin pakartojo tai,
ką mes rašėme praėjusią savaitę.

Reikia pasakyti, kad “Sočiai Justice” ir kitų laik
raščių panašūs įsišokimai, ar jie turi bet kokį pagrin
dą būti patrauktais atsakomybėn ar ne, visvien jie 
duoda akstino tam tikriems valdžios autoritetams pla
nuoti spaudos varžymą, kas, kaip visi aiškiai žinome, 
prieštarauja tiems konstitucijos dėsniams, kurie ga
rantuoja spaudai visišką laisvę. Bet, atsižvelgiant į tai, 
kad dabar Amerika yra visuotiname kare ne tik su 
savo priešais, bet ir su visų laisvę mylinčių tautų ir 
žmonių priešu nacizmu ir su kitais izmais, iš spau
dos laukiama ne kurstymo, bet stiprinimo vieningumo, 
kurs šiuo metu ypač yi*a ne tik reikalingas, bet ir bū
tinas.

Jie kenkia ir Amerikai ir Rusijai
Mes jau keliais atvejais rašėme, kad lietuvių bolše

vikų melagių ir šmeižikų šlamštai “Laisvė” ir “Vilnis” 
vaidina ir kitą vaidmenį. Jie yra skundikai ir “donos- 
Čikai”. Nors tasai vardas jiems nepatiko ir jo purtėsi, 
bet, štai, “Vilnies” anglų kalba priedas (Vilnis English 
Section) balandžio 23* d. laidoje, padaręs “puikų” re
kordą melagystėmis ir šmeižtais, pagaliau, pasisako:

“The English Section of Vilnis, ęrusaded against 
disloyal Lithuanian publications and has asked for 
an investigation of persons and groups behind them.”

Ponai bolševikai, ar tai čia nėra. “donosas”?
Mes čia dar kartą pakartojame, kad mes ne tik 

kad nebijome valdžios investigacijos, bet jaučiame, kad 
būtų gana naudinga tuo atžvilgiu, nes būtų progos pa
rodyti tikrąjį skundikų — donosčikų veidą; būtų pro
ga supažindinti atitinkamus valdžios organus, kokie 
tipai, kokie priešvalstybiniai elementai sėdi “Vilnies” 
ir “Laisvės” pastogėse; būtų progos priminti šį tą iš 
tų ponų praeities veikimo ir paprašyti, kad būtų sustab
dyta lietuvių bolševikų kasdien šlykštėjanti veikla prieš 
ištikimiausią Amerikos lietuvių visuomenę, prieš lo
jalius kraštui Amerikos lietuvių laikraščius.

Dienraštis “Draugas”, kurs griežčiausiu būdu stovi 
už Amerikos laimėjimą ir garbę, kurs šimtą nuošim
čiu remia Amerikos karo tikslus ir Atlanto Cartery
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paskelbtus punktus, iš kurio redakcijos personalo iš 
ėjo į karą J. Pilipiauakas ir iš labai artimų bendradar
bių tarpo į karą savanoriu įstojo kun. Antanas Šve
das, nebijo valdžios investigacijų, nebijo ir griežčiau
sios valdžios cenzūros. “Kviesdami” į “Draugą” ir ki
tus ištikimus Amerikai laikraščius investigatorius, jūs 
tiems laikraščiams tik patarnausite. Bet, žinokite, po
nai bolševikai, kad jūs tuo savo judošiškų ir pardavi
kiškų darbų nepridengsite.

“Sočiai Justice” neteko teisės būti siuntinėjimu paš
tu dėl to, kad buvo įtartas kurstymuose, užsipuldinė
jimuose ir vieningumo ardyme. “Vilnis” ir “Laisvė”, 
matyti, taip pat nori ano laikraščio — “Sočiai Justice” 
kedėje pasėdėti. Juk, tur būt, Amerikoj št&ncben nėra 
didesnių vieningumo ardytojų, didesnių melagių ir šmei
žikų, įžūlesnių šio krašto demokratinės santvarkos grio
vikų, kaip lietuviškų bolševikiškų šlamštų redaktoriai. 
Savo piktais liežuviais jie kenkia ne tuk Jungtinių A- 
merikos Valstybių karo tikslams, bet ir jų šianuienmea 
karo talkininkei Sovietų Rusijai. Už tuos savo biau- 
rius ir šlykščius melus ir šmeižtus “Laisvės” ir “Vil
nies” redaktoriai pelnys medalius ne iš Stalino, bet iš 
Hitlerio.

Pasikeitimai redakcijoj
Chicago Herald-Amencan atsakomasis redaktorius 

(managing editor) John Malloy šiomis dienomis pa
skirtas visų Hearsto dienraščių kaipo “eupervising edi
tor”.

John Malloy yra parodęs daug malonaus palankumo 
Chicagos lietuvių visuomenei. Reikia manyti, kad ir 
jo atsakomingą vietą užimąs E. Shainmark laikysis to 
paties nusistatymo lietuvių atžvilgiu. Linkime jam ge
riausio pasisekimo.

Herald-American redakcijos personalo nariu jau nuo 
seniai yra ir mūsų tautietis apsukrus žurnalistas Sta
sys Pieža,

Energingas katalikų gynėjas
Kardinolas von Faumaoer, Municho arkivyskupas, 

kurs jau nuo seniai yra žinomas kaipo didelis nacių 
režimo priešas, daug kartų pasmerkęs piktus to reži
mo siekimus, ir šiomis dienomis kelia viešumon negar
bingus tikslus, juos smerkia ir energingai gina Kata
likų Bažnyčios teises. Jau visiems yra gerai žinomas 
faktas, kad naciai labai skaudžiai persekioja katali
kus ne tik jų užgrobtuose kraštuose, bet ir pačioje 
Vokietijoje.

Suprato, kad tai "vilkas avies kaily"
Hitlerio įstumtas į Prancūzijos (Vieny) vyriausybę 

Lavalis, reikia pripažinti, pasakė “gudrią” kalbą. Bet 
jis tenemano, kad prancūzų tautos žmonės yra kvaili. 
Jie puikiai suprato Lavalio “gudrybę”, nors jis ir dangs
tėsi, lyg tas vilkas avies kailiu. Prancūzams žinoma, 
kad Lavalis yra jų tautos judošiue, išdavikas. Tai ži
nodami, jie nepasiduos jo viliugystėms.

Didelio įspūdžio padarė kai kurie Vichy ambasados 
Vašingtone personalo nariai, rezignavę iš savo postų 
tuoj, kai Lavalis įsibriovė į jų atstovaujamą vyriau
sybę. Jie pareiškė, kad Lavalis savo žygiais parduoda 
prancūzų tautą ir, dėlto, atsisako bet kuo nors prie jo 
pardavikiškų aktų prisidėti. Jie dirbsią už atstatymą 
laisvos, nepriklausomos, demokratiškos Prancūzuos res
publikos. Ėravo, vyrai! Tokio nusistatymo yra ir visa 
demokratiškoji .prancūzų tauta.

Nacių teroro priežastis
Dėl padidėjusio nacių teroro Lietuvoje “Liet. Ž.” tarp 

kitų dalykų rašo:
“Pamatinė priežastis bus ta, kad naciai įsitikino, 

jog lietuvių tauta niekuomet nesutiks niekiam ver
gauti, nei bolševikams, nei naciams, bet yra pasiry
žusi siekti Atlanto Carterio garantuotos Nepriklau
somybės.

Neperseniai naciai Lietuvoje net buvo įspėję gy
ventojus, kad jie nesitikėtų jokios pagalbos nei iš 
Anglijos nei iš Amerikos, bet vergiškai pasiduotų 
vokiečių priespaudon. Tas iacių paskelbtas gyvento
jams perspėjimas rodo, kad Lietuvos žmonės jau ži
no apie Prez. Roosevelto ir Churchillio paskelbtą 
Atlanto Čarterį ir turi slaptų vilčių susilaukti lais
vės bei nepriklausomybės.

Matyt labai laiku bus įsikūrusi ir Lietuvių Tautinė 
Taryba, apie kurios sudarymą beabejo sužinos ir 
Lietuvos žmonės, kurie laikys tarybą, kaip savo iš
gelbėtoją.

Kita nacių teroro Lietuvoje priežastis bus beabejo 
ta, kad vokiečiai, pagal gautas iš Švedijos žinias, yra 
nutarę Lietuvą priskirti prie Prūsijos ir lietuvių tau
tą, kaip ir bolševikai, iškelti iš Nemuno upyno arba 
visai sunaikinti.”'

(“Draugas”, 1917 m. ba
landžio 24 d.)
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Uždrausta vokiečiams lai
kyti ginklus.... Šioj šaly gy
venantiems vok.ečiams už
drausta savo namuose lai 
kyti bet kokį ginklą ar a- 
municiją. Turį ginklus tuoj 
turi atiduoti valdžiai. Kurie 
to nepadarys bus areštuo
jami.

Grand Rapids, Mich.... Vie 
tos susipratę lietuviai su
manė įsteigti lietuvišką, ka 
talikišką mokyklą.

Katalikų debatai su socia
listais.... Studentas A. Rač-
kus iššaukė socialistus į de
batus. Bet pastarieji deba
tų pabūgo ir nepasirodė. De
batai turėjo būti Melrose 
Parke.

Angiai prašo paskolos....
Anglijos vyriausybė kreipė
si į Vašingtoną prašydama 
750 milijonų dolerių pasko
los karo reikalams. Pasko
la bus duota.

•
Pavojus Rygai..., Baisūs 

dalykai dedasi Rusijoj. Vo
kiečiai sutraukė prie Rygos 
didelę kariuomenę ir grąso 
to miesto sunaikinimu. Ne
žiūrint karo sunkumų Rusi
jos vyriausybė pasisako ka
riausianti ligi galo.

Susektas suokalbis... Paš
to viršininkai susekė dide
lį suokalbį prieš įvedimą 
priverstiną kareiviavimą 
Jungtinėse Valstybėse. Tuo 
suokalbio priešakyje stovėjo 
Vokietijos agentai.

•
St. Pieža sakė monologą... 

Brighton Park, Chicagoje, 
įvyko gražus vakaras. Eiles 
sakė Jovaišaitė, Pieža i t ė, T. 
Volk. Monologą “Girtuoklis” 
atliko St. Pieža.

Anglijos atstovai... Angli
jos vyriausybė prisiuntė į 
Ameriką savo atstovus pra,-. 
Syti visokeriopos pagalbos 
karo reikalams.*

•
Lietuva bus nepriklauso

ma.... Vengrijos seimo opo
zicijos lyderis grafas And- 
rassy pasikalbėjime su “In
ternational News Service” 
korespondentu, pareiškė, kad 
Lietuvos ir Lenkijos klausi
mas turi būti išrištas. Tos 
valstybės turi būti laisvos 
ir nepriklausomos.

Siekia pašalinti Graikijos 
karalių.... Talkininkai nus
prendė pašalinti nuo sosto 
Graikijos karalių dėl jo pa
taikavimo vokiečiams. Grai
kija būsianti paskelbta res
publika su Venizelosu prie
šakyje.

Po svietą pasidairius
Viktė Burbubenė turi to

kią nosį, kad, nepaisant 
kiek mažai vyras išgers, tuo 
jau užuodžia. Sykį begerda 
mas su draugu ir žinoda
mas, kas jo lankia kuomet 
namo pareis, karčiai pradė
jo skųstis:

— Svietas tikrai nuėjęs 
ant bom. Semau žmones iš
rado bevieų telegrafą, para
ką be dūmų, radio, — kuris 
baLą be jokio gil dėjimo, o 
dadar ncaL»ir«mda žmogaus, 
kutis po. dar y cų viskę be 
smarvės.

Laisvamanių gazieta Cle- 
veland’e garsina, kad tame 
mieste “Apsivalymo Savai
tė" bus nuo balandžio 27 iki 
gegužes 2 d. Ragina visus 
gyventojus apvaiyti savo na 
mus, prašalinti visokias šių 
sies. jj jA

Geras patarimas katali
kams — šalinant šiukšles, 
nepalikti ir tos gaz.etos. '

Kovo 27 vakare, 1933 me
tais, Madison Square 
Garden, New Yorko mieste 
turėjo labai didelį susirin
kimą, į kurį taip pat pa
kvietė kalbėtoju ir vyskupą 
Manning. Kuomet vyskupas 
atvyko į susirinkimą, susi
rinkusieji sutiko su didžiau
siomis oviacijomis, bet 
kuomet vyskupas savo kal
boje tik pasmerkė Rusijos 
komunistus už jų žiaurius 
persekiojimus ir žudymus ne 
kaltų krikščionių, tie patys 
tipai, kurie jį ką tik džiau
gsmingai sutikę sveikino ir 
garbino, jį apibaubė ir lau
kiniu žviegimu neleido jam 
toliau kalbėti. (Paimta iš 
New York Her aid Tribūne 
March 28, 1933). LKL

Daugelis še.mminkių ma
no, kad jos kasdien turi la
bai daug dišių suplauti ir su 
tvarkyti. Bet atsidurtų jos 
kariuomenės kičiny. Saky
sim, kad ir Jefferonville, 
Ind., stovykloj kasdien rei
kia suplauti ir sutvarkyti:

250,000 zupės bliudelių.
511,000 peilių.
769,000 šakučių.
78,000 kepimo blekinių.
5,689 kočėlus.

Laisvės už pinigus nenu
pirksi”, sako lietuviškų iš- 
verstskurių Viedomostis.

Ve, delko aną dien Pru- 
seika paragino savo tavorš- 
čius, kad atmatas atiduotų 
valdžiai.

Spicpirvirvio Dumkos
Kelios Bostono ir apylin

kės draugijos suoigamzavo 
Lietuvai Remti D. augi ją ir 
įgijo valstybinį čarterį. Bol 
ševikai bandė skundais čar- 
terio gavimą sutrukdyti. 
Kai žmogus eina, šuneliai 
loja, or ne?

Lietuviai juokiasi iš Hitle 
rio ir Stalino. Ir to juoko 
neišaiškins nei Hitlerio na- 
cifikavimas, nei Stalino te
roras.

Cvirka ir jo gengė Mask
voje, o 70,000 lietuvių iš 
Lietuvos ištremtų Sibire. 
Kodėl Cvirka ir jo gengė ne 
su aavo broliais lietuviais?

Amerikos arai jau pradė
jo kiaušinius Japonijoj dėti 
Tai bus japonams kiaušinie 
nės! Tik kažin, ar mylės ją 
valgyti. Iki šiol jie mito ry
žiais.

PRINCESE 16 METŲ

("ltrauru" Aome teVepbmo,

Iki 1850 m. Japonijoj ar 
kliai nebuvo kaustomi. Už
uot pasagų, kiekvienas ar
klys buvo apautas tam tik
rais šiaudiniais sandalais.

Anglijos princesė Elzbieta priima garsiosios Grenadier 
Guards paradą. Ji yra šios gvardijos garbės vyriausias
pulkiainkas,
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1369. Brazauskas, Jonas (Jonas), 19, student, Šiauliai.
1370. Brazdžiūnas, Ignas (Baltrus), bom 1891, teacher,

Linkuva.. >
1371. Brazdžiuvienė, Filomena, Linkuva.
1372. Brazdžiūnas, Juozas (Ignas), Linkuva.
1373. Brazdžiūnas, Valentinas-Liudas (Ignas), Linkuva
1374. Brazdžiūnas, Ignas (Ignas), Linkuva.
1375. Brazdžius, Jonas (Juozas), 26, teacher, Gatančiai 

Vabalninkas.
1376. Bražinskas, Romualdas, 58, worker, Polise 

Melagėnai.
1377. Bražinskienė, Vladislava, 58, farmer, Ignalinka 

Švenčionėliai.
_ 1378. Bražinskaitė, Vladislava 
ignalinka.

LIETUVOS TREMTINIU SOVIETU 
RUSIJON VARDAI

(Note: For better indentification of deportees their 
fathers’ narnės are indicated in parenthesis, also their 
agee, occupations and lašt addreses.
• It is further noted original Lithuanian spelling of 
narnės, with its specific suffixe3 for feminine marit&l and 
maiden narnės, is retained. The suffix “ienė”, “aitė”’ or 
“ytė” may indicate a single woman (Miss). For example 
in the case of Abaravičius, the name of his wife, Abara- I . gražiu1 evičius, Mykolas, 76, farmer, Astriaučiš- 
vičienė follows, then come the narnės of his diughters Žiežmariai.

I ' 4. N ' «(Romualdas), 28,

1381. Brazimevičhis, Stasys (Mykolas), born 1905, 
farmer Astiiaučiškės.

1382. Braziuievičienė, Domicėlė, 80, farmer.
1383. Braziuievičienė, Anelė, 37, farmer, Astriaučiškės

Žiežmariai. « Į
1384. uiažeika, Adomas (Juozas), <7, vorker,

1 1385. Bražinskas, Romualdas, 69, vorker, Ignalina.
1386. Bražinskienė, Vladislava, 58, vorker, Ignalina.
1387. Eražinskaitė, Vladislava (Romualdas), 26,

(Jonas), 49, Lentvaris, Igaalina.
1388. Bražinskas, Raimundas (Romualdas), 11.
1389. Bražinskienė, Vladė (Vincas), 29, teacher,1 

Lyduvėnai.
13t0. bražinskaitė, Meilutė (Jonas), 11 months aid, ; 

Lyduvėnai.
1391. Bražys, Vytautas, 14, student, Kaunas. I
1392. Brazkienė, Vladislava (Vincas), 31, Lyduvėnai.
1393. Bražukytė, Laimutė, 1 year old.
1394. Breikoveki,s Tadas (Kostas), 46, N. Vilnis.
1395. Breivytė, Elzbieta, nurse, Kaunas.
1396. Brelinis, Vytautas (Petras), 17, student,!

Vida Abaravičiūtė and Aldona Abaravičiūtė 
(Tęsinys)

1301. Bojanauskienė, Viktorija, 77, Šilalė.
1302. Bojanavičius, Liudas, 60, Vilnius.
1303. Bojanavičienė, Vladislava, 51, Vilnius.
1304. Bojanavičiutė, Kristina (Liudas), 18, Vilnius
1305. Bojanavičiutė, Elena (Liudas), 10, Vilniun
1306. Bojarskis, Mečys 

Trikampio 13.
1307. Boję vas, Svetoslavas (Vsevolodas), 18, worker,

Kaunas.
1308. Bolys, Jonas, 36, worker, Panarai Merkinė.
1309. Bondis, Jurgis (Ignas), 30, worker, Krikštėnai 

Pabaiskas.
1310. Bondienė, Krikštėnai.
1311. Bondytė, Lilė (Jurgis), 7 years old, Krikštėnai.
1312. Bondrevieius, Jonas (Jurgi3), 32, Vilnius.
1313. Bandzaitis, .Antanas, 37, teacher, Kūrenai, Deltuva

Krakėnai, Melagėnai. ___
1314. bandzaiuenė, Zosė (Jurgis), 38, teacher, Kūrenai, I Švenčionys.

Deltuva. • 1397. Brencel, Ona, 28, Vihnus.
1315. Bandzaitis, Rimgaudas (Antanas), 4 years old, 1 1388, Breacel, Zdislovas, 30, empioyee, Vilnius.

Kūrenai. ! 1399- Breneizeryte, Koste (Julius), 122, worker,
1316. Boneckienė, Zofija (Juozas), 34, Vilnius. j Vilkaviškis. „
1317. Bonecka, Vladas, 11, Vilnius. I Brukus, Vincas (Jurgis), 37, polioemac,
1318. Boneckaitė, Teresė, 7, Vilnius. Marijampolė. _ .
1319. Bonislasvskienė, Jadvyga (Karolis), 77, farmer, oriaukuviene-Jankauskartė, Michalina, 52,
1320. Bonislavskienė, Marija (Antanas), 41, farmer, Marijampolė.

Krikoniai Melagėnai. »
1321. Bonislavskienė, Janina (Feliksas), 21, student,

Krikoniai.
1322. Borhertas, Vladas (Aleksandras), 45, empioyee,

14U2. Pliauskas, Vitas (Vincas), Marijampolė.
1403. Briaukytė, Birutė (Vincas), 7, Marijampolė.
1404. Briaukytė, Gene (Vincas), 5, Marijampolė.
1405. Bridickas, Juozas (Vincas), bom 109, teacher,

Pandelys. Žardeliai. Barzdai.
1323. Borhertienė, Jadvyga, 27, teacher, Pandėlys. 1406. Biineika, Jonas, 23, soldier, Lazdijai.
1324. Borisevičius, Mykolas, 43, Kirdeikiai Linkmenys. Brinklys, Romualdas! Juozas), 64, farmer, Mel-
1325. Borisevičiutė, Stefa (Stepo), 41, Kirdeikiai deikiai Panemunėlis.

Linkmenys. 1408. Brinklienė, Norbertą, 55, farmer, Meldelkiai.
1326. Bortkevičius, Petras (Ipolito), 45, teacher, Kaunas 1409, Birnklyte, Brone (Romualdas), 20, farmer.
1327. Boitkevičienė, Kunigunda, 33, houeewife,Kaunas 1410. Brinklytė, Stase (Romualdas), 18, farmer.
1328. Bortkevičiūtė, Danutė (Petras), 21, student, I 1411. Brizgys, Jonas (Antanas), bom 1900, major, Ply-

Kaunas. , į < niai Liūdina vas.
1329. Bortkevičius, Petras (Petras), 17, student, 1412. Brinką, Liudas (Vilius), born 1896, farmer, Me-

Kaunas. ragenai Švenčionėliai.
1360. Bortkevič, Vladas (Stepas), 43, empioyee, 1<13. Brachvičas, Vladas, 28, worker, Marijampolė 

2a,r8ts3.i 1 Gudžiūnai. i
1331. Bortkevič, Lidija (Petras), 42, farmer, Žemygala, l 1414. Broda-Brodaitis, Mečys (Adolfas), born 1907,

Raseiniai. driver, Vilnius.
1332. Bortkunas, Mykolas (with family), 45, Geguži- 1415. Bioinsa, Jonas (Pranas), 53, farmer, Gervieiai.

nė Kaišedorys. 1416. Bromkienė, Marija (Pranas), 53, farmer,
1333. Borušauskas, Jonas (Matas), 35 (with 2 children), Gerviėiai.

teacher, Višakiškė. Į Bromkaitė, Zosė (Jonas), 18, Gerviėiai.
1334. Eorušauskienė, Izabelė, 27, housewife, Višakiškė 1418. Bromka, Tadas (Jonas), 14, Giermaliai Vilnius.

Pilviškiai. į
1335. Bosas, ^Antanas (Juozas), 27, driver, Antkalniš- Adomavas Švenčionys,

kiai Jurbarkas. • Į 1420. Bronišienė, Zofija (Feliksas), 42, farmer, Myfco-
1336. Bosas, Vytautas (Juozas), 20, farmer, Antkal- Lakiai Kretinga.

niškiai Jurbarkas. I 1421. Bromsxaitė, Vanda (Juozas), bom 1903, Kėdainiai
1337. Boseikis, Mykolas (Vincas), 32, carpenter,Kaunas 1422. Bronovskienė, Gabrielė (Ferdinandas), 63, far-
1338. Bosikis, Vincas (Juozas), 36, teacher, Dusetos mei> Adamavas Švenčionys.

1419. Broniauškienė, Regina (Lionginas), 30, empioyee,

1423. brundza, Andrius (Jonas), 31, empioyee, Šančiai.
1424. Brundza, Stasys (Andrius), 32, empioyee, Šančiai
1425. Brundza, Juozas (Juozas), born ±887, teacher,

Zarasai. j • < *
1339. Bosikienė-Gireytė, 25, teacher, Dusetos Zarasai.
1340. Bosikis, Algis (Vincas), l’/2 years old, Dusetos

Zarasai. ‘ j. z* »|į Telšiai. Į
1341. Bosaitė, Opa (Juozas), 24, Antkalniškiai, 1426. Bruzea, Petras (Motiejus), born 1919. farmer,

Jurbarkas. Kriukliai Rudnia.
1342. Bosaitė, Genė (Juozas), 17, Antkalniškiai 1427..Bružas, Valentinas (Jonas), 33, inspector, Kaunas

Jurbarkas. H 1428. Bružienė, Jadvyga (Antanas), 32, empioyee,!
1343. Boškevičienė, pomicelė (Bernardas), 38, worker, Kaunas.

Alytus. ♦ f ’ Iii I42W. Bružas, Jonas, Kaunas.
1344. Botyrius, Jonas (Juozas), born 1900, major, 1430. Bružaitė, Irena (Valentinas), 6 yra, old, Kaunas.

Kaunas. * ’f 1431. Bružaitė, Beta (Valentinas), 4 years old.
1345. Botyrius, Kostas, 45, teacher Yliai Viduklė. 1432. Bružaitė, Marija (Kazys), 21, empioyee, A.
1346. Botyrienė (with 3 children), housewife, Viduklė. Panemunė.
1347. Boturo, Bronius (Bronius), 7 years old, Vilnius.* 1433. Babelienė, Janina (Juozas), 24, empioyee, Kaunas
1348. Božerianov, Mykolas (Povilas), 37, farmer, Cum- 1434. Bubinas, Petras (Petras), 37, empioyee, Kiaula-

ba Jašiūnai. , kiai, Tryškiai.
1349. Brakas, Adomas, 55, artist, Kaunas. 1435 Kubinienė (Viškauskaitė, Vanda, 37, . farmer,
1350. Brakas. Tautvydas (Adomas), 22, student. Kaunas Kiaulakiai.
1351. Branovska, Gabrielė, 50, farmer, Adomavas 1436. Dubinąs, Algirdas (Petras), 2 years old,

Švenčionys. Kiaulakiai.
1352. Branovska. Regina, 28, Adomavas Švenčionys. 1437. Bubenius-Viskovskis, Aleksandras, 18, Tryškiai.
1353. Juozas, 57, Kaunas. I 1438. Bjibenytė-Viskovskytė, Regina, 9.
1354. Brazaitienė, Izabelė (Jonas), 43, housevvife, 1439. Bublys,' Vladas (Karolis), 23, farmer, Mockai

Kaunas. Gervėčiai. ; tį ę-į
1355. Brazaitis, Juozas (Juozas), 20, student, Kaunas. 1440. Bugevičienė, Aleksandra (Vosylius), 50, farmer,
1356. Brazaitis, Harri-Stasys (Juozas), 18, student, Juodupis Kvėdarna.

Kaunas. 1441. Bugeviėiutė, Jadvyga (Vladas), 16, student, Moc-
1357. Brazaitis, Povilas (Juozas), 62, notary public, kai Gervėčiai. - •

Kaunas. , J442. bugevičienė, Elena (Andrius), 59. farmer, šalti-
1358. Brazaitienė-Jonavičiutė, Marija (Kazys), 56, naičiai Telšiai.

Kaunas. i i 1443. Bugeševi&utė, Bronė, 18, Šaltinaičiai.
1359. Brazaitis. Pranas (Kostas), 40, farmer, Maleiš- 1444. Bugevičius, Jonas, 8, šaltinaičiai.

kės Jankai. . 1445. Bugevičienė, Eleonora (Mykalojus), 58, farmer,
1360. Brazaitienė, Ona (Vincas), 30, farmer, Jankai. Beržė Varniai.
1361. Brazaitis, Vytautas (Pranas), 11 years old, Jankai 1446. Bucka, Juozas (Aleksandras), 22, farmer, Ažu-
1362. Brazaitytė, Dalia (Pranas), 10 yra. old, Jankai, laukis Gervėčiai.
1363. Brazaitis. Vytautas, farmer, želviai Šiauliai.
1364. Brazas, Motiejus (Motiejus), worker, Šiauliai.
1365. Brazauskas, Jonas, 5 , farmer, Elvirava 

Padubysis.
1366. Brazauskienė, Juzė, 50. farmer, Elvirava.

1447. Bucvila, Vincas (Jokūbas), 55, farmer, Gervėčiai
1448. Bucvila, Kazys (Julius), 23, farmer, Gervėčiai.
1449. Bucvila, Vincas (Vincas), 22, farmer, Ge’večiai.
1450. Bucvila, Viktoras (Vincas), 14, Gervėčiai.
1451. Bucvilaitė, Marija (Vincas), 15, studeat, Gervėčiai
1452. Bucvilaitė, Jadvyga (Vincas), 2 yrs. old. Gervėčiai1367. Brazaitienė, Marija, Želviai Šiauliai. ,

1368. Brazauskas, Bronius, born 1913, farmer, Užlau-| 1453. Bučelis, Jonas (Povilas), bom 1829, farmer, Bai
kiai Naumiestis. truniškis Adutiškis.

specialią karinę — stebėto
jo misiją. 1914 metais jis 
dalyvavo Vera Cruz ekspe
dicijoje, kur persirengęs 
meksikiečiu atlikdavo pavo 
jingą žvalgybą priešo užnu
garį.
Atakuoja kulkosvaidžių 
lizdus

Užvirė Didysis Karas. 
MacArthuras iškėlė suma
nymą suorganizuoti narsų 
vyrų armiją, kurią sudary 
tų ne kurios vienos apylin
kės kariai, bet parinktieji 
iš visų valstijų. Tą kariuo 
menės dalinį jis pavadino 
Vaivorykštės divizija. Tuo
metinis karo departamento 
sekretorius pripažino jauno-

GEN. MacARTHURAS KAUTYNĖSE IR STABO 
BŪSTINĖJE

- "Kovų krikštas" indėnų atakose. -
MacArthuras yra gyvenęs Japonijoje. -
Žvalgas priešo užfrontėje. - "Vaivorykštės 
divizija". - Du kariu sužeistas, kart? dujomis 
nuodytas. - Kvip su bizūnu paėmė belaisvėn 
S vokiečius. - Komanda boksininkams. - 
Jis dažnai šaukiasi Dievo. - Slapta prasmunka 
oro japonų Uokad?.
— Didelis vada-? pritrau-1 Kai jis 1903 metais baigė

Ida prie savęs žmones sau i karo mokyklą, jis gavo aukš
giminingo charakterio, kaip ' čiaužius pažymius, kokius J° niajoro talentus ir jį pa
msgnetas pritraukia geležį, 
— kalbėjo Samuel Smiles, 

Šio posakio teisingumą

skyrė štabo viršininku. Fron 
te jis buvo du kartu sužeis
tas ir kartą turėjo pakelti

toj mokykloj kas buvo ga
vęs per paskutinius 25 me
tus. Turėdamas 38 metus

mes dar kartą gauname pro- jis jau buvo divizijos ko- ; nuodingų dujų debesis. Vie

gos patirti prisimindami mandierius, pats jauniausia 
kiek plačių simpatijų nusi- (visoje armijoje. Pasiekęs gi

50 metų jis jau buvo armi
jos štabo viršininkas,M jau
niausia šiose ‘pareigose, ko
kį tik žino Amerikos isto
rija.

matyti. Kaip sako “The Cle- MeMkieiau
veland Press bendradarbis, - -
aprašydamas jo gyvenimą:

— Generolas MacArtbu-1 Su karu jis sus'.gyvenęs 
ras .girdėjo ir indėnų strėlų J nuo pat jaunatvės — tetu-
švilpimą, ir meksikiečių šau 
tuvų tratėjimą, ir griausmą 
Didžiojo karo patrankų.

rėdamas tik ketverius me
tus gavo “pirmąjj kovų 
krikštą”, kai jo tėvui teko

13 ir 10 medalių

pelnė narsusis Amerikos ge
nerolas Douglas MacArthur. 
Iš jo energijos nė neatro
dytų, kad jis jau turi 62 m. 
Gyvenime jam daug teko

ną kartą jo kareiviai ata 
kavo kulkosvaidžių lizdus 
MacArthuras buvo su jais 
ir buvo apdovanotas meda
liu, prie kurio prijungtame 
pagyrimo rašte skaitome:

— Karo lauke, kur drąsa 
tryško, jo narsumas pralen
kė kitus.

Kartą jo vyrai išjojo žval
gybom Prie jų prisidėjo ir 
MacArthuras. Neėmė jis nei 
šalmo, nei dujokaukės, nei 
granatų, tik gerą kančių* 
arkliui:

— Ot, tegu “boisai” žino, 
kad drauge su jais žygyje 
yra kas nors iš vyriausiojo

kautis su indėnais. Japoni
ja MacArthurui pažįstama 

Ne veltui gi jis turi net — jis Tekančios Saulės ža- 
trylika Amerikos medalių ir mėje buvo rusų-japonų ka-' štabo.
10 — užsienio valstybių, ro metu, kur jo tėvas atliko |. Ir jiems pasisekė — jie
—........ - ---------- —---------------------  įslinko į tarpą apkasų, i

“niekieno žemę” ir pagrobė 
aštuonius vokiečius belais
vėn, su pačiu jų kapitonu. 
Su sportininkais

1454. Bučinskas, Viktoras, born 1885, empioyea, Jonava
1455. Bučinskienė, Anastazija, 46, housevvife, Jonava.

1456. Bučinskas, Leonardas (Viktoras), born 1919,
Jonava.

1457. Bučys, Bronius (Petras), born 1908, fairaer, Ko-
vaičiai, Kruonis. „___

1458. Budavas, Stasys (Vincas), born 1903, teacher, ’ 
Pavandenis Varniai.

1459. budreika, Pranas (Antanas), 50, farmer, Juodupė
1460. Budreikienė-Ambrazevičiutė, Karolina, 40, fiu* 

mer, Juodupė.
1461. buureikaitė, Bronė (Pranas), 19. v
1462. Budreikaitė, Stasė (Pranas), 15.
1463. Budreikaitė, Akvilina (Pranas), 13.
1464. Budreika, Povilas (Pranas), 10.
1465. Budreikaitė, Genė, (Pranas), 7.
1466. Budreikaitė, Irena (Pranas), 2.
1467. Budreika, Jonas {Silvestras), 28,

Kaunas.
±4u«. Eudrelkienė, Ona (Juozas), 30,

Kaunas.
1469. Budreika, Algimantas (Jonas), 8, Kaunas.
1470. Budreška, Stasys (Juozas), 21,

Marijampolė.

housevife

Grįžus iš fronto jis buve 
paskirtas tos pačios kare 
akademijos, kurią buvo bai
gęs, komendantu. Jis prisi- 

ją tobulino, pabrėž- 
kad kiekvienas ap 

■įleidimas bus apmokėtas a- 
merikiečių krauju. Prie mar 

raitų, per kuriuos jei 
j akademijos sporto 

’ \ ruimą buvo uždėtas para
šau;

j Šiuose taikinguose lau-
14<1. Budrevičius, Aleksandras (Robertas), 65, book-1 kucwe «*jamO8 sėklos, 

kurios kituose laukuose ir 
kitose dienose atneš perga
lę”..

MacArthuras mėgo spor
tą ir jo auklėtiniai jam pa 
darė džiaugsmą 1928 m.

keeper, Šiauliai.
1472. Budrevičiutė, Emilija (Robertas), 56, Zarasai.
1473. Budrevičiutė, Liuda (Robertas), 60, Zarasai.
1474. Budrevičius, Kazys (Vincas), 40, Kaunas.
1475. Budrevičienė, Marija (Edvardas), 34, housewife,

Kaunas.
1476. Budrevičiutė, Vida (Kazys), 15, student.
1477. Budrevičius, Arvidas {Rąžys), 7. A A ,
1478. Budrevičius, Jonas {Vincas), 39, farmer, Mocka- Amsterdamo olimpijadoje iš 

budžiai Keturvalsakai.
1479. Budrevičius, Jonas {Jonas), 8 years old.
1480. Budrevičius, Juozas {Jonas), 6 years old.
1481. Budrevičiutė, Vida (Jonas), 1 year old.
1482. Budievičius, Bronius (Pranas), 14, Alytus,
1483. Budrevičius, Česlovas (Petras), born

eidami laimėtojais. MacArt- 
hurae ir čia pasirodė vyriš-
kas: sporto menedžeris jau

I norėjo dėl kažkokios prie 
1888, žastiies jo boksininkus iš-

Kybartai.
1484. Budrevičienė, Jadvyga (Florijonas), born 1898, 

empioyee, Kybartai.
1485. Budrevičius, Andrius (Česlovas), 15, student.
1486. Buderivičius, Edvardas (Česlovas), born 1926, 

student, Kybartai.
1487. Budrevičius,, Ceslovas-Vytautas (Česlovas), bom

1930, Kybartai. : #
1488. Budrevičienė, Juzefą (Domininkas), 20, Vilnius.
1489. Budrys, Kazys (Pranas), 40, physician? Raseiniai. 
1480. Budrienė, Anastazija, 38, houaewife, Raseiniai.
1491. Budrys, Adolfas (Kazys), 17, student.
1492. Budrys, Alfonsas (Kazys), 13, student.
1494. Budrys, Balys (Modestas), born 1911, book- 

keeper, Šakiai.
1495. Budrys, Jurgis (Balys), 3 months old.
1494. Budrienė, Marija, 29, empioyee, šakiai.
1496. Budrys, Vladas (Ignas), 29, teacher, Alytus.
1497. Budrienė, Janina, 35, housewife, Alytus.
1488. Budrys, Alf re edas{ Vladas), 2 years old.
1499. Budrys, Bronius (Justinas), worker, Kaunas.
1500. Budrys, Juozas, 35, Gorainiai Vainutas.

(Daugiau bus)

vesti iš varžybų, bet Mac 
Arthuras sukamandavo grįi 

ti į ringą, tardamas:
— Amerikiečiai, nesitrau 

kitę!

(Bus daugiau)

Mas nesugebame piliai o- 

rientuotis tada, kai esame 
dar jauni ir jau pasenę.

PaSkslk

Seniai čia žmogus jaunas 
buvai.... Ir lengva ir linksma 

, buvo tada. Nė galvon neuž 
eidavo, kad sunku kam, kad 
senatvė yra pasaulyj. Sun
ki ji — sunkesnė už žemę.
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ANOTHER IRISHMAN FOR YANKSPICKS AND PECKS FROM A SMOKING CORONA
P. P. c.

CONGRATULATIONS their way to Mass with fer 
UPON YOUR ORDINATION vent petitions, “Memento

(To a Friend) mei, Pąter!’
Yes, you mušt be eongra 

tulated for from tomorrovv 
on, you will honor God, de- 
light the angels, edify your

And upon the day of your
First Mass, in spirit I wili 
take my stand at the sa
cristy door and as you pass Hely Mother the Church, Qn tQ aRar for first

help the living members of ..Mement0 mei
Christ e Mystieal Body, be- „
ctow ręst upon the Church
Suffer ng, and make your DOMVS EBURNEA REGI 
self the humble partaker of
all God’s heavenly things. ' In a*blaze of the sett'n" 

With these congratula- sun’s light filtering through 
tions I send you my prayers the multi-colored stain-glas? 
that you may always find windows, I see my Eucharis- 
great joy in honoring God, tie King’s House of Ivory 
delighting the angels, ėdi- At rosary time our ivory 
fying Your Chosen Spouse colored marble tabernaele

iH'tiUtf** »• • ••• It’lttplHtM) »
When Tim Sullivan (left), former New York Yankee 

bat boy entered the U. S. Coast Guard, his plaee was 
taken by another son of Ireland, Pat O’Doherty (cen-

LADIES OF 
LORETTO!

CICERO K. OF L’s PROUDLY ANNOUNCE 
THE RETURN ENGAGEMENT OF TERRY 
MARTIN AND HIS ORCHESTRA

and helping the members of becomes bathed in the flam ' ter), who helps select a bat for slugger Joe DiMaggio. 
the Church Militant and ing lašt glow of the setting

The Ladies Auxiliary of 
the Loretto Hospital is a. big day j8 aį hand, for the Knights of Lithuania, 
sponsoring a bazaar which on Saturday, April 25, the of the Chicago District, al- 
will be held at the Hospital Cįcero k. of L’s in the pa so, all those desiring of hav- 
on Saturday and Sunday, rįsh hall, will present their ing a ęood time to be pres- 
April 25 and 26, from 9 a. fourth Annual Lazy Daisy ent at the fourth Annual 

; m. to 10 p. m. The Hospital Dance. And the best of all Lazy Daisy Dance, at St. 
is located at Harrison St. gurprises for the public in j Anthony’s Parish Hall, 15th 
and Central Avenue. general, is that our Council, St. and 49th Court. Tickets

Of particular interest to will act as hosts to a very are priced at 45c, tax in- 
housevvives is the pastry large delegation of “Boy’s Į cluded. Pen.
booth which will sėli at cost from the U. S. Navy”.
the delicacies contributed by By popular reąuest, we 
its members. Come for your wįH again present Terry 
week-end pastries, and stop Martin and his orchestra,

1 for a game of Keeno and featuring star vocalists — 
refreshments in the solari- Rose Mianning, and Kenny 
um on the eighth floor of Wright.'
the Hospital, or try * your, The Committee and the 
luck at other attractive Council extend a hearty 
booths. | vveicome to all members of

cedar?lined i

ACHING-STIFF 
SORE MUSCLES

O R BITUI palengvinimui — 
patrinkite bu Musterole. Iš
braukimas su šiuo “Coainter- 
Irrttant" aktualiai gelbėja Ir 
gydo skaudančius museulus. 
Geresnis negu “mustard plas
ters Daromas 8-Jų stiprumų.

HUSTEROLF
A walnut,

Suffering, Yes, may you do sun. The yellow marble then phants are worshiped in my cheeks, I say it is ąuitejehest filled with unucually Alflirffat RrA7IC HrtrMI/K kurie primins ji
this glorious and meritori- glistens likę an ivory palace j piace of the Eucharistic hard to “give until it hurts“ ' beautiful linens will be raf- * i Lietuvos ^kštingalas, ir
ous work ad multos annos! in the land of magic and 

In Rome italian devotees fables. The graceful dome-
fled on Sunday night. Tiek- koncerte 
ets for this chest are being.

jums 
pa

žinti jų malonų ir draugiškąKing housed in this ivory- — it really pains us. To 11CU un ounuay ingiu.. aiuk.- į IC būdą
, ■ j ~~ ~ "i Algirdas Brazis sulvcri- Bukite visos ir visi Westline the entrance to the fa- likę crown causes one s mind ,t this time j have watched the would-be giver alway3 sold currently in the lobby * kitais dnlnininkaia 1 Side salėje bal. 25 d., 7:00 

mous shrines and catacombs to wander to the distant nature enshrine its God for tries to find a way of get- į of the Hosp tai where the , vai. vakare Būsiu ir aš.
to entreat the priests on lands of India where ele- a brief moment before it ting around the little de-' chest is displayed for your' ’Jra ^lačFai^žinomas^ir A. K- v-

sinks belovv the horizon to mands that are made du-1 appraisal. • mylimas dainininkas ir kaip ————■---------------------

Prisidekite Prie Jauno Kunigo 
Išleidimo Į Kariuomenę

shine on the host being ring the various seasons of' 
raised high in some humble the year. Those in charge 1 
chapel in the mission fields. of the funds spend a fevv , 

sleepless nights thinking of

The Hospital, as you know,' žemraičiaj sako “pusėtinai i Jei mandagus, tai
* 1 ' i_______ it -r? • j •_______ noTYiondocrioiiai o a arenamai

Kun. Ant.

RANDOM THOUGHTS ON 
PATRIOTISM AND ITS 
SYMBOLS

novel, painless methods to 
garner the reluctant contri- 
butions.

is under the jurisdietioų. of PakoPes” Jisai <>«■»»<*> Su. 
our own Sisters of Saintvalkie&) choro koncer« 
Casimir. , bal. 25 d ' We8t side Hal1'

2244 W. 23rd Plaee. Tuomet 
pasirodys su naujom dainom 
ir visi, beabejo, to ir lau-

The Auxmary, although
only in its third year of ac

I tivity, has contributed much , kia Now-a-days the relig oua tQ auppOTV Hos. •Patriotism is classified
with the virtue of piety, for organizations have evolved .. . i
that virtue has two great the most novel means for Ld’mJues whteh are held DailUlOS DVI SeSlltfiS 
objects: God and country. gathering funds for their la- 
Piety tovvards one’s country borers in the mission fields. 
is patriotism. Communism The most. painless of 
denies the very existence ways to contribute for the

card parties which are held 
in the solarium and assist- 
ing the sisters with their 
sewing, decorating, etc., and

' nemandagiausias stengiasi 
mandagiai su juo apseiti.

Dievas padeda tiems, ku 
rie netingi dirbti.

Motinos širdis, tai gelmė, 
kurios dugne randasi dova
nojimas.

Kantrybė yra vilties me
nas. Voveng

~ , c , , . , West Indies katalikų skai-Dvi Sesute, tai yra Salo- *
mėja ir Genovaitė Ruibitės, iCIUS per pastaruosius 25 me-

- _ , . a , giving ^.11 of the proceedsof God, so ir can not very support of the aoul-gainers Qf thejr e(fort t0 the Sisterg 
well have even the shadow of Our Church is the collec-1 A _
of the first kind of patrio- tion of cancelled postage . -.. ..... r o prize ror every table, re-
tism. The true chnatan pas- stampa. freahments of cake and tea
sessing a pious attitude for ,, , . , .
God certainly is the best cį ' Stamp collecting įs now or coffee, and at least fifty

yra tikros lietuvaitės. Pra
sidėjus šiam karui, jos at-

tus dvigubai padidėjo. 
Bažnyčios darbas eina

keliavo į šią šalį Amerikos palengva La Fontaine
’SiVU-, ?tba.r- ŠiO8' Našlaičio aSaroa veltui dvi lietuviškos lakštutes pa- . . . 

sirodys Suvalkiečių Choro nekr,na 
koncerte ir turėsite progą Moteries laimė jos pa- 
išgireti jų malonius balse- klusnume. Michelet

x. Tx ... . ., , a world wide hobby. Thou door prizes are offered for Įtizen. It follows also that__ L.. ___. , . . , . , sands of collectors pay h:gh the admission fee of 55c. r n__  ls___ •___________ j »» i ■švedas, kape- pin-i išleieti jaunąjį karo the paįoch.al achoola whe- for /d. Theae plrtjea are he]d on Paulina RuSSIOT and Tuikish Baths
ionas J. V. kariuomenėj, šio- kapellona. kun. Antaną šve- ther they be catholic, jew-
mis dienomis išvyksta į sa- da, pavyktų tai būtų gražu, įgh, protestant develop the dition3 to their cataloguee., the third Tuead&y of each 
vo paskirtą vietą, Kelley|kad nors vieną eilę kariuo- citįZens .There seems to be no limit month at eight p. m. If you
Field, Texas. Kapelionas "-e •"s uniformos būtų nu 
kun. Antanas pribus į Kel- nirkta jaunam kapelionui ir OUR GREAT AMERICAN 
ley Field, Texas, bal. 25 d.,! vienuoliui. Viena unifor-
1942 m. Šiuo laiku kapelio-į ’O'’ etI5 kainuoja beveik du 
nas lankosi pas savo ėvelius 'įimtus doleriu. Rūbus turi The red on the bars of 
Providence, R. I. ir grįžta į nats pirkti. Kariuomenė ne- our flag 8tand for sacrifice 
Chicago bal. 22 d., 1942 m. nnatato jų kapelionams. and not {or b|ood as the

FLAG

Išleistuvių proga, TT. Ma- , "riedėkite Prie 
rijonų Bendradarbių Drau- 
"ija yra sudariusi komisiją 
tinkamai aprėdyti ir apdov
anoti jaunąjį kapelioną, kad 
sėkmingai darbotusi J. V. 
kariuomenėje.

red of the flag of Moscovv
'dovanojimo . with its sickle and hammer,
Prisidėti prie jaunojo ku- «cauae a „:ttle white and 

,i-rn ’-^neliono Antano šve- ,. . . .. . ,.
- ■• eintuviu tikrai yra pa- blue ,a ,n “ t0°- T”* wh‘te _ 
-’otiėkaa katalikiškas dar-l stands for pairity of mind 

• • :r kiekvienas katalikas and body and heart. The 
”” džiaugtis gavęs progą blue represents loyalty, 
^dovanoti- liuosanorį Kris-j whiie the stars make us 

kareivį. j Qf QO(įt who is ever
Šv. Kazimiero Akademijos the Inspirer of our patrio- 

Mass Kit, kuriame randasi margaitės šiame darbe jau tigm 
visi reikmeniai šv. Mišių at-i prisidėjo su $25.00 auka. Tai1
laikymui. Kariuomenė neį- puikus pavyzdys ir visiems' the PAINLESS METHOD 
taiso setus: pats kapelionas^ sektinas
turi jį įsitaiayti. Įvykdinti, Auk 8iuskite Siuo adre. An old ada&e &ivea U8 
tą sumanymą TT. Marijoną n j ų sound advice in the mattere 1
Bendradarbių Draugija iš-

Portable Mass Kit ,
Yra sumanymas nupirkti 

jaunam kunigui kapelionui,1
Antanui Švedui, Portable

nu:

rinko komisiją, kurios prie
šakyje stovi kun. Juozapas 
Dambrauskas. Bendradarbių 
Draugijos Dvasios Vadas.

Jei šis sumanymas, iškil

Rev. Chaplain A. Švedas, AUS.
of charity by telling us “to 
give until it hurts“. That

c-o R«v. j. Dambraaskaa. MIC. advice is not always practi-
2SS1 So. Oakley Avenne 
Chicago, minoln.

cal and then, without the 
faintest sign of crimson in

to the demands for old and enjoy cards or bunco, it 
new issues. A discarded can- would be worth your while 
celled postage stamp helps to inąuire further ahout 
no one, būt if the stamp is them. An Observer
sent to the various mission J
clubs those little stamps 
save souls.

Savo Sveikatą Pagerinsite Atsi ankydami 
šią Modernišką Lietuvi;

TREAT
UI t ra-Vio let Sunshine ir Infra Red Light 
Radiations, Swedish Maasage ir Movementa. 

Moterims — Trečiadilenlals. 
Telefonas: VIRgi^iia 9493

A. F. CZESNA, savininkas MASGACt
1657 W. 45th St..,.. Kamp. Paulina St.

Tik kvailas vedasi neži
nodamas kodėl vedasi.

For Your Country’s 
Futuro—and Your 0wn

Buy U. S. DEFENSE 
BONDS * StAMPS

Jr

n A R A R Yr* GeriauHiM Išsikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvyk | mflsų jardą ir apilflr€k sto
ką Ir aukfttą rflftf LENTOJ—MILL-

,WORK — STOGŲ IR NAMŲ MA- 
TERIJOUĄ. D«l garažų, porttų, vtt- 
kų, skiepų Ir Ratų. PASITARK SU 
MC8V EKSPERTAIS dSI konstruk
cijos Ir pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba Lengvais I&mokfjlmals 

STANLEY LITWINAS, General Manager
CARR-MOODY LUMBER CO.

LIETUVIAI SALESMANAI
3039 South Halsted St. Tel. VICtory 1272

GERKIT TIK GERA AI4?. padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo- rūšies produktų

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tan įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
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SHH! SHH! NIEKO NESAKYKITE NIEKAM! , 
PRANEŠAM KARO SEKRETĄ: SPĖJAM ORAI |

"Sekmadienį bus šilta, gaivu, labai gražu!"
Vytauto parkas bus kaip Florida, nes ten 
vyksta pirmas pavasario ir "Draugo" piknikas
Paprastų dirbančių žmo* I didelis “Draugo” vaj.ua — 

nių proga jau prisiartino ir Į pardavinėti $1,000.00 U. S. 
jie gali džiaugtis Floridos Defense Bonų laimėjimo ti-

S. Defense Bonai: vienas už
x__ Iscoooo, du po $10000, try. ;Oak Forest lietuvius | Organizuojamės ,

po $50 00, o iea po $25 00 p.J0je CLMK vizitą pas prie svarbaus darbo
Tų 12 bonų pilna vertė ste- į

Per pastaruosius metus
nemažas būrys Nekalto Pra,

| Dideli, būry. .večių ir ,ldgjimo p Sv rt.
... . . ..... 'UQb0 n,rių pad‘rt vlrit<‘ mijų .urengė MvUUvimu.
Ilsiem, prieinama kaina Oak Forest prieglaudos Ue 

Bilietukų Kaina laimėji- tuviams, sekmadienį, bal. 18 
mui tikrai yra visiems pri- d. N. Gugienė programos

kia $1,000.00 ir sudaro di- Turtinga programa
delį “Draugo” Labo r Day 
pikniko laimėjime dovaną.

malonumais nevykstant ten. 
Taip, mes šiuo atveju skel
biam karo sekretą, prana
šaudami, kad bus puikus, 
malonus, gaivus ir visais 
atžvilgiais gražus oras Vy
tauto parke. Mes negalime 
pasakyti, koks oras bus ki
tur, bet Vytauto parke tik
rai bus labai malonus pik
nikui. Tik, susimildami, nie
kam nesakykite šio sekre
to. Shh! Shh! Niekam ne
sakykite nieko apie tai! Shh!

Laukiam žmonių, j , j 
laukiam svečių! 1 į

Jei mūsų spėli Ilki iš

sipildys, tai tikrai bus labai 
didelė publika “Draugo” pik 
nike, pirmame Chicagos lier 
tuvių išvažiavime.

Su šiuo pikniku prasidėsi

kietukus.

Per “Draugo” Labor Day 
pikniką $1,000.00 U. S. De
fense Bonais bus leidžiami 
laimėjimui, bet tas $1,000 
bus padalintas į dvyliką da
lių. Bus duodami laimėjimui 
12 U. S. Defense Bonu.

Pirmas prizas — U. S. De
fense Bonas — turės $500.00 
vertės. Pirmam laimingam 
“Draugo” piknikieriui bus 
duodamas U. S. Defense Bo
nas $500.00 vertės.

Antras ir trečias bonas 
bus po $100.00, ketvirtas, 
penktas ir šeštas bonas bus
po $50.00 kiekvienas.

Tada paskutinieji 6 prizai 
bus 6 U. S. Defense Bonai 
po $25.00 kiekvienas.

einama, nes parsiduos po 10 
centų, o pilna 20 tikietukų 
knygutė parsiduos po $2.00. 
Tokia knygutė duos pirkė
jui 20 didelių progų laimė
ti nors vieną tų U. S. De
fense Bonų, kurių pilna ver
tė yra $1,000.00.

komiteto pirm. tvarkė ir ne
paprastai gražiai vedė visą 
programą.

Turtingą muzikalų prog
ramą pildė visa eilė mėgia
mų solisčių ir pagarsėjus 
Sv. Kazimiero akademijos 
mergaičių grupė. Dalyvavo

Tad, visi, kas gyvas, tu-.artistės dainininkės: Aldo- 
rėtų rezervuoti balandžio 20 na Grigoniūtė ir Irena Ai- 
d. pirmam išėjimui į p La
čius laukus, išėjimui į pir
mąjį sezono pikniką — į bet gabi dainininkė ir šokė- 
dienraščio “Draugo” pikni- ja, Genovaitė Giedraitytė, 
ką ir pradėti didelį laimė- akademijos solistės Christi-

ir padarytą pelną skyrė jų 
vienuolijos palaikymui. Tai 
buvo labai gražus ir girti
nas užsimojimas. Teko nu
girsti, kad ir šiemet gerieji 
viršminėtų seselių prieteliai 
irgi organizuojasi, ir tiki
masi, kad trumpoj ateity 
tuo tikslu šauks susirinki
mą ir tarsis panašaus išva
žiavimo reikalu.

Šios seselės lietuviams dar 
vis mažai žinomos, nes jos

NĖRA "ERSATZ" DEL OLD OUAKER!
ar dėl puikesnio sko-Nera substituto dėl Laiko . 

nio, kurį priduoda 5 metai sendinimo OLD QUAK- 
ER. Taip. . . progresuok ir būk pripažintas! Nei joks 
“eraatz” negali pavaduoti šios puikios degtinės!

tutytė, smuikininkė Lulu > darbuojasi vien tik Tėvų 
Raben-Micevičieni, matytė, Marijonų jataigou, būtent:

Marianapolyje, Thompson, 
Conn., kur turi jau įsikūrę 
aavo motiniškąjį namą, taip

jimo vajų. Visi atvažiuoki- na MiUeriūtė, A. Drukteny: pat ir Marian Hills, Hins
me į Vytauto parką sekma- tė, smuikininkė C. Jansen — 
dienį, balandžio 26 d. nusi- akademijos dramos grupė,

susidedanti iš A. Norbutai- 
tės, A. Gerčiūtės, O. Steig- 
vilaitės, K. Kuogaitės, A.

----------------------------------- Karklely tės, S. Gricaitės ir
Teatras — daugeliui žmo- D Perednaitės.

Y1* literatūra, ypač; Kalbėtojais buvo A. Nau
tiems, kurie neturi laiko ge<iįene, konsulas Petras

pirkti pirmąjį $1,000.00 U. 
S. Defense Bonų laimėjimo 
tikietą. XXX

Beuve DaužVardis ir kun. J. Pruns- 
kiš. Artistams akompanavo 
pianistas Jonas Byanskas.

SU PIRMAIS LINKSMAIS, PAVASARIO BALSAIS „e™ ” “S
vauti, bet nepaprastai

Tai tokiu būdu bus 12 U. skaityti.

Įvyksta

Pirmas Sezono Piknikas!
ii t

Taip, Įvyksta Pirmas

Vytauto Parko

ge
rai ir gražiai pildė savo da
lį programoj, ar tai žavia 
daina, smuikos solo, ar įdo
mia kalba.'

Kiekvienam Oak Forest 
lietuviui klūbietės padova
nojo po 50 centų ir po vie
ną pakelį cigaretų. Prie ka
vos gardūs pyragaičiai bu
vo dovana Šv. Kazimiero 
vienuolių, o suris ciceriečių

dale, UI., seminarijoje, taip 
pat ir ūkyje.

Šių seselių gyvenimo są
lygos labai kuklios ir jų pa
čių veikla labai siaura, už
tat jos ir mažai žinomos, 
mums lietuviams.

Bet, brangūs lietuviai, 
kaip žinote, kad Lietuvą pa
lytėjo baisi tragedija, šios 
seselės paeina iŠ Lietuvos, 
už tai ir jųjų vienuolija at
sidūrė baisioj padėtyj; Vie
nuolės išblaškytos: vienos t Moteris • r vyras apsvai- 
po Lietuvą, bet iš jų dvi tu-; gina- jauną ir seną.

SlUlbh IUJUUOR NHISKEY • M H00f • IMS WMBKIY IS S Y E ARS OlD • IMI 010 ŪUAMU CO, UVU RtUMtt. IRO

Patirta, kad bombos iš 
lėktuvų ne vienodai krinta: | 
šaltesniam ore greičiau, o
šiltesniam ore — lėčiau. To-j Dar kartą primenam, kad 
kius patyrimus skelbia bri- Moterų Sąjungos Chic. aps
tų lakūnai, kurie bombarda- krities susirinkimas įvyksta 
vo vokiečių pozicijas Nor-' penktadienį, bal. 24 d. 7:30 
vegijoj ir paskui buvo pa- vai. vakare Dievo Apvaiz-

Susirinkimai

siųsti j Lybiją, Afrikon. dos parapijos mokyklos kam 
hary. Delegatės prašomos 
skaitlingai dalyvauti.

A. Poškienė, pirm.

IR

Baland.-April 26,
PARKE

19
42

Pradžia 12:30 popiet
Štai, pirmoji proga Chicagos Lietuviams išeitį 
į plačiuosius pavasariškus gamtos laukus, gra
žiame Vytauto Parko darže. Išvaikykite visus
žiemos rūkus vėsiame, tyrame, lietuviškame(
Vytauto Daržo ore.

j* Vk. «• 'r***/,.*'
Ta pačia proga bus pradėtas didelio Labor Day 
Pikniko laimėjimo tikietų platinimo vajus. Ta
da Chicagoje bus paleidžiami pirmieji to di- 
delio laimėjimo tikietai. Tai bus reikšminga 
diena "Draugo" istorijoje.

Bus Muzikos šokiams! Bus Gėrimo Ištroškusiems! 
O išalkusiems bus Lietuviškų Valgių.

rėjo bėgti visai iš Lietuvos. į 
kurios dabar randasi Ar- į 
gentinoje, prisiglaudę prie! 
svetimos vienuolijos. Jos bū 
tinai reikalingos pagalbos, 
kad atitraukti čia, į Ame- .

H • _J Ll r' ' . 1 J .; -" : f ;riką. Už tai ir sujudo šių 
seselių prieteliai, kad su
rengti išvažiavimą ir pagel
bėti kuo greičiausiai. Lai
kas neužilgo bus numatytas

J. Miliauskų, kurie, be sū- jr įu<) ti^g^ bua sušauktas 
rio, aukojo dar po pakelį susirinkimas, už tai rengki- 
tabako kiekvienam vyrui. ; tės, ieškokite daugiau rė-

Ali/ AC Pasirinkti ir Prisipirkti
L/Alr\A\O L/MD/Alv Geresnės Rūšies Anglis

ATEINANČIAI ŽIEMAI 
KOL KAINOS NEPAKILK IR KOL JŲ DAR GALIMA GAUTU 

Geresnes Rūšies Anglys Gaunamus Tik Iš Tohiuesult} VaLstlJų. 
(ValdVlos patarimai hhgflrtinkams nWod», kad tnifhpoj ateityj. Maris pro
dukcijos dėlei, gclzkelių tranzitus bu. žymiai aumažintua namu reikalams) 

PIUPILOYKIT SAVO SANDĖLIUS Iš SEKANČIO PASIRINKIMO:
ĮVEST VIRGINIA Po- •liuntes Mino Run, iš <£Q Art 
gerų malnij, duug dulkių išimta. Perkant 5 iį)O.“U
tonus arba daugėtu, už tunų .........................

Smulkesni yra daug pige-nl.
BLACK BAN D LUMP anglys, už $10.50
tonų .................................................................................................

KOPPEKK COKE (KOKSAI), už vie- $12.95

CRANE COAL COMPANY
5S32 SO. LONO AVĖ. TEL. PORTSMOLTH 9022

Visiems programos daly
viams ir aukojusiems sve
čiams (Leo J. Schultz, A. J. 
Mozgeris, Uršulė Gudas) 
klūbietės dėkingos už dova 
nas ir dalyvavimą. Taip pat 
nuoširdi padėka programos 
ir popiečio rengėjoms: N. 
Gugienei, A. Nausėdienei, S. 
Pivarūnienei, G. Giedraitie
nei, A. Stephens, V. Bijana 
kienei ir pirm. Dellai Kurai- 
tienei.

C. L. M. K. koresp.

mėjų, ir kada paskelbsime, 
malonėkite dalyvauti.

Rėmėjas

PLATINKITE “DRAUGĄ”

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

I lietuviškąją ’ 
visuomenę

Cicero. — Girdėjom per 
Budriko ir “Margučio” ra
dio valandas, kad Moterų 
Sąjungos 48 kuopa rengia 
didelį vakarą balandžio 2b 
d., parapijos svetainėje. Ka*> 
buvo tos kuopos vakare va
sario mėnesį, kiekvienas gė
rėjosi programa.

Balandžio 26 d. Chicagc 
Lietuvių Ateitininkų drau
govė žada išpildyti dar gra
žesnę programą, po kurios 
bus šokiai. Nuoširdžiai pra 
šome ii> kviečiame lietuvių: 
visuomenę paremti vakaru 
skaitlingu atsilankymu. Pei 
nas skiriamas parapijos nau 
dai.

Rengimo komisija: Elz
bieta Brazauskienė, Marijona 
Česienė, Petronėlė Zakarie-' 
nė.

Išvežto Janio 
vl»

ClUcagu.

WHOLESALE 
FURNITURE * 

BROKER
Dining Room Sets — Parlor 
Sets — Bedroom Sets — Rūgs 
— Radlos — Refrigerstors— 
Washers — Mangels — and 

Stovės.

Nationally advertised items.

R KM KITĘ 
SENĄ

LIETUVIŲ_  DRAUGĄ.
N. KANTER, sav.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 So. Halsted St.

Ti IcCuimm: BOULEVARD 0014

JOS ESATE KVIEČIAMI ATSI
LANKYTI I MtSU SPECIALI 
UPARDAVEM4 SEKANČIU 
MUZIKOS INSTRUMENTU 

X M M

Dideliu Bambu n ų, mažų tlaraba- 
nų, “Tunable Tom Toma“ pritai
komi prie visokių Baiahanų ai
tų, greiti pėdlnlat "Cymbol*“ Ir 
"Cymbol Holdois” kur tik reika
lingi. “Hl-Boy after beat Pedala** 
bMiahuif Ir orkeutrdms, Trūbda, 
Clarlnetal, Saxaphonai, Trombo
nai "Standard“ lftdlrbysčlų, Smui
ko*, Celina, StrOntndai Ragai, Oul- 
taral, Ranjos, alūnai, Ir “cane«", 
“mouth piaccs", “mute rneda", Ir 
muzikos stoviklės. Pilnus pual- 
rtnklinaa mnulkoms smilių Ir 
“cases“. Pataisome ir uluaujloa- 
me visokių ladlrhysdų phouofra- 
fua ar Jųjų dalis.
A. B.O. DRUMMERS SERVICE

• 14 Maxwell Ktrem, CbtoagO

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAZINĖJ ANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI

mARGUTIJ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

VienintSlia ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
— DESIMTI METAI! —
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak 
PENKTAD. Ir SEAT A D. 7 v. v

WHFC-I45O kil
6755 So. Western Avenue 

Phone- GROvehiU 2«4«

vaj.ua


<»
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KARVES LYG | ŽEME SUSMEGDAVO■R>' s
Karvės iki ragu pasinerdavo balose. Koks var
gas buvo su karvių melžimu. Arklius apkrau
davo medžiu šakomis.

U. S. LAIVYNO KAPELIONAS

fe
Gyvas vargas būdavo Lie- .Taip pat būdavo ir su ar- 

tuvoje vokiečių okupacijos klais. Dažnai arklius ar kar-

Cukraus paskirstymas 
prasidės gegužės 
5 dieną

Kainų Administracijos ofi 
sas praneša, kad cukraus pa 
skirstymas oficialiai prasi
dės gegužės mėn 5 dieną.

•

ves tekdavo apkrauti šiau
dais, spaliais ar kuo kitu.

apie vokiečių okupaciją. Ma Tuo būdu ne kartą pavyk 
po tėvai karvių ir arklių davo juos išgelbėti iš vokie- 
Uamie beveik niekada nelai- &U nagų. Ilgainiui ir gyvu- 
kydavo. Arkliai būdavo iŠ- lįai prie tokio gyvenimo pri 
jojami į miškų tankumynus, prato, lyg nujausdami, koks 
dirvos dažnai naktimis bu- pavojus ir jiems gręsia, pa
vo ariamos ir sėjamos, kad tekus i vokiečių nagus, 
vokiečiai negalėtų atimti Būdavo dar keistesnių

laiku su gyvuliais ir sėja. 

Vienas žemaitis pasakoja-- . -- , . v, ------

Sėklos grūdų. gyvulių slėpimo būdų. Ne-
_ J , j. turtingesni žmones, kūne.►.Kadangi mano tėvų kar- . ,_ , . i turėdavo po vieną karvę,ves uvo grafos, ju | dažnai ia

ėjo saugo p l- Romia šakomis krūmeliuose,
Kai tik pasirodydavo žanda vokiečiams nė i
tai karvės iš pievų ir Ja- P kad J
nykių tuojau būdavo šuva yra gyvuliai paslėpti. Kai 

kurie savo paskutinę karve
lę slėpdavo visą laiką užda
rę rūsiuose ir Jntose tamsio 
se vietose. Gera talkininkė 
čia buvo krūmeliais apaugu
si žemaičių gamta.

Ateinančia savaitę

| Kun. Juozas Keikus, šiomis dienomis liuosnoriu išvyks 
, į Dėdės Šamo laivyną kapelionu. Naujas pareigas pradės 
1 gegužės 1 d., Fort Schyler, N. Y. Per praeitus kelis me
tus kun. Juozas darbavosi Pittsburg, Kansas. Jo moti
nėlė Reikienė yra uoli Cicero draugijų darbuotoja ir gy
vena adresu 1226 S. 49th Avė., Cicero, UI. Kun. Juozas 
atvyksta į Cicero šiandien.

romos į Notės upės pakerės.
Vasarą tai buvo labai leng
vas dalykas,' nes karivėb 
mielai į tokią maudyklę ei
davo. Reikėdavo tik atitin
kamai jas pavaryti ir jos 
bematant susmunka į upę.
Čia pat besiganiusi didelė 
kaimenė lyg į žemę nusmeg
davo. Žandarams nė į galvą
neateidavo, kad čia pat upė nebllS PdrdllOdSftldS 
po alksnių šakomis karvių 
ragais nukaišiota. Tarnaitės CIImUS 
karves upėje turėdavo ir
pamilžti. Išsitempdavo kar- Ateinančią savaitę, nuo 
vę už ragų į seklesnę vietą. balandžio 27 dienos iki ge- 
iki tešmuo nebesiekdavo gūžės 5 d., nebus parduoda- 
vandens, pačios įsitūpdavo,

CHICAGOS SKRAJOJANTIEJI TIGRAI
Kas, jie tokie. Vienas jau 23 japonu lėktuvus
nusodino. Oro kautynėse 10 japonu lėktuvu
numušė.

Vis dažniau mus pasie- dą
mas krautuvėse cukrus. Tai kia žinios, kad chicagiečiai 
daroma todėl, kad norima karo frontuose pasižymi ne 

denį, ir taip pamilždavo vi- • cukraus reikalai sutvarkyti paprasta drąsa ir karžygiš- 
są kaimenę. Pavojingesniais j prieš cukraus registraciją kais nusiteikimais.

pasiraičiusios sijoną, į van-

atvėjais karvės būdavo iš
varomos į neprieinamas ba 
las, kur dažnai pasinerdavo

,Komersantams cukraus re-1 Vakar Chicagą pasiekė 
gistracija bus balandžio 28 žinia> kad tris savanoriai 
ir 29 d. d., o gegužės 4, 5,6 chicagiečiai: Arvid Olson, 

"Iki pat ragų. Pavojui praė-|ir 7 d. bus cukraus registrą CHff (jroh ir Robert Brouk 
ijus, vėl būdavo už ragų iš-, cija visiems eiliniams cuk- Burmos gilumoje numušė 
tempiamos. ' -.--~| vaua įmi^ntn-iomo . . . _.------ ----raus vartotojams.

V V V V V V V v v ,v. v• >

daug japonų lėktuvų. Kaip 
karo korespondentas pašte 
bi, tiesiog reikia stebėtis tų

..

>
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Skelbiamas

Peoples Gas •

MAISTINGUMO
4 ;>

* ( < a y.
Suorganizuotas naudai National Nutrition 
Programos, leidžiamos per Ofisą Defense 
Health and Welfare Servloes — Paul V.

• McNutt, Dlrektorl us.

* Kadangi sveikata ir energija kiekvieno 
dirbančio vyro ir moters priklauso tiek 
daug nuo tinkamo maistingumo, kiekvie
na patrijottiUca šeimininkė stengiasi atlik
ti savo dalį Amerikai paruošant maistin
gus ir gerai paįvairintus valgius.»

Kad pagelbėjus Chicagos moterims iš
rišti klausimus liečiant maistingumą už 
žemas kainas, Peoples Gas Kompanija su
organizavo Maistingumo Centrą. Čia ga
lėsite apturėti brangių patarimų Planavi
mui, Pirkimui, Virimui ir Pristatymui ka
rės laiko valgių. Sis patarnavimas yra vel
tui.

Nuoširdžiai kviečiame Jus naudotis šiuo 
Peoples Gas Maistingumo Centro patarna
vimu. Ateikite Ir gausite visas reikalingas 
informacijas kaip jūs galit kuodauglausia 
maisto nusipirkti su savo doleriais. . . iš
moksite kaip paruošti energijos-duodąn- 
čius ir gerai paįvairintus valgius.

i • • T •' • i-" ii/ ■■■•
PIRKITE U. 8. DEFENSE SAVINGS STAMPS 

ARTIMIAUSIAME PEOPLES GAS OFISE.

«OD««W COOCftV . CONSTANT MOT WATI» . . SIUNT ((mOHATIOM . . OAI MCATINO

THE PEOPLFS GAS LIGHT AND COKE COAAPANY* •« O N I V A * A * t < *. 4 1

X 40 vai. atlaidai šv. Kry
žiaus bažnyčioj prasidės sek
madienį, bai. 26 d. per su
mą. Varg. V. Daukša ruo
šia chorą gražiam giedoji
mui. Paskutinį vakarą cho
ro balsus sustiprins dar su
važiavę svečiai vargoninin- 

■ kai, kurie palaiko šią tradi- 
X Ona Kazlauskaitė, bri- (Brazaitis, Mondeika,

mu

Širdies smūgio auka
Užvakar rastas negyvas 

20 metų jaunuolis Steponas

Butų kainų 
reguliavimas

dgeportietė, žinoma darbuo
toja, dabar labai “busy”.

' Mat, sekmadienį “Draugo” 
piknikas, o ji turi daug ge- 
J»«Wyh.paruoiU “^b

širdies smūgio auka. 8
X Kun J. Marti s, šv. Ka

zimiero parapijos klebonas, 
Gary, Ind., išvyko į New 
York į brolio laidotuves. Ga- 
riečiai ir “Draugo” redak-

Kainų Administracijos cija reiškia kun. Marčiui
ofiso įsakymas kontroliuoti užuojautos, 
butų nuomų kainas Chicago <
je gali būti išleistas už de- X Silvestras ir Stanislova 
šimt dienų, o gal net h Mėtiniai, turintieji valgomų- 

jų daiktų krautuvę adresugreičiau.

1 Kudirka, Janušauskas, Gau- 
bis, šimutis ir prof. Pocius).

X Kun. J. Dambrauskas, 
MIC., Aušros Vartų parapi
jos klebonas, praeitą trečia
dienį suruošė parapijos cho
rui nepaprastą staigmeną — 
vaišes. Po visam nebuvo po 
pularės lietuviškos ir angliš
kos dainos, žaidimo, kurių 
choristai nedainavo, nežai
dė. Dainoms ir žaidimams 
vadovavo pats klebonas. Cho 
ras labai dėkingas mylimam 
klebonui, nes turėjo tikrai 
“good time”.

X 400 žmonių ruošiama 
gera vakarienė Aušros Var
tų parapijos salėj ateinantį 
sekmadienį, bai. 26 d., kuo
met bus pagerbtas kun. K. 
Barauskas. Rengimo komi
sija iš Ramygalos Aido Klū-

. bo (Laurinavičienė, Juozai-
Draugo" stotie Bndgepor- Bitinien?i Varpučius-

kienė ir Druktenienė) ne tik 
daug svečių sukvietė, bet ir

3404 So. Union Avė. šios sa
vaitės pabaigoje laukia sve
čių iš Cleveland, O.: dukters 
Aleksandros ir žento J. Ged
vilų.

Jaunimas civilinėje 
apsaugoje

Daug senimo jau įtraukta | x Pranas 
į civilinės apsaugos darbus, krautuv6j yra generalūlė
dabar dedama pastangų, 
kad kuo gausiausiai būtų 
jaunimo pritraukta į civili-

te, praneša, kad susidomė-
jimas pirmuoju “Draugo” nėsapaaugosdarbus.Tuotik piknikutojko]onijo. yradj

siu pereitą antradienį įvyko ’elis Pikniko tikietų gali-I U
Chicagoje mitingas organi- Gudų krautuvžj
zuoti jaunuolius civilinės
apsaugos darbams. X Kun. A Naudžius, X Tėvo žodžiai, sūnaus 

i muzika. Tai ne pasaka, bet 
tikrovė. “Draugo” red. L. 
Šimutis yra parašęs eilėraš
tį “Malda už tėvynę”. Jo sū
nus muzikas L. šimutis Jr., 
Ind. Harbor parap. varg. pa
rašė dainai muziką. Tą dai
ną harboriečiai išgirs atei
nantį sekmadienį parapijos 
choro koncerte. Beje, L. Ši
mutis yra ir L. Vyčių Chi
cago apskr. choro vedėjas.

X Prelatas M. Krušas ir 
Šv. Pranciškaus Vienuolyno 
Rėmėjų skyriaus komisija 
kviečia visus geraširdžius į 
vakarienę bai. 26 d. šv. Jur
gio parap. salėj. Tikietai 
bus geri tie, kurie buvo par
davinėjami sausio mėnesį, 
kuomet vakarienė neįvyko 
dėl netikėtų kliūčių. P&* va
karienę bus išpildyta graži 
programa. Pradžia 6 vai.

Norima į civilinės apsau- Šv. Pranciškaus parapijos 
gos darbus pritraukti apie vikaras Ind. Harbor ir dnr.

i “Draugo” korespondentas1,000,000 jaunuolių.Arvid Olson, kuris išėjo 
į karą savanoriu, palikda- 
damas jaunutę žmoną (prieš Apdaužytas bomų 
išeidamas į karo frontą tik1 
ką buvo vedęs), jau 23 ja
ponų lėktuvus numušė oro 
kovose.

Gerald Devlin, 34 m., šv. 
Aloyzo bažyčios vargonin-

toj kolonijoj, šiuo metu yra 
išvykęs į Rytines valstybes.

X Aplink mus vakar per 
klaidą buvo paskelbta, kad 
kun. K. Barauskui bankie-

buvo bomų apdaužytas 
Karta japonų lėktuvai at- ir pagrobė $32 5O

kas, jam esant Uebonyje,|taa_ kuria rengiamas
dionį, bai. 26 d., Aušros Varsu

skrido ir tik minutė ir jau 
būtų padarę didelių nuosto
lių. Skrajojantieji tikrai pa
stebėjo japonų lėktuvus, tuo

vyrų drąsa ir narsa. Šitie jau pokilo į orą ir japonų 
narsuoliai chicagiečiai yra ; dešimt lėktuvų buvo numuš ' 
gavę skrajojančių tigrų var ! ta. I

VAGIS SUČIUPTAS LOVOJE 
Užšoko ant stogo, bebėgant pašautas

tų parap. salėj, prasidės 7:30 
vai. Vakarienė prasidės ly
giai 6 vai.

X Kun. A. Deksnio dvigu- 
1 bam jubiliejui minėti komi- 

unija teto nariai šį*vakarą renka-

Marion Kowalczyk, 20 m. draugų policininko automo- 
buvo kaltinamas Fox Lake j jis sušuko: “plepiai” ir 
vagystėse 1 viso^ia^8 žodžiais ėmė kolio

tis. Marion Kowalczyk ištru
Naktį policininkas Ma- ko įg policininko rankų ir 

rion Kowalczyk rado namie ėmė bėgti. Peršokęs per tvo 
lovoje. Policininkas liepė rą, užbėgo ant garadžiaus
rengtis ir eiti kartu. Jau-' stogo, paskui bandė šokti į paskelbė, kad Illinois Vals- 
nuolis eina su policininku į kitą kiemą. Jaunuoliai bebė- tybės dirbtuvėse nelaimingų 

gant, jis buvo policininko mirčių skaičius padaugėjolauką. Kai Marion Kowal- 
czyk pamatė dar du savo sužeistas.

Gali pakilti 
pieno kainos

Pieno išvežiotojų
Chicagoje reikalauja pakel- 8i Šv. Kryžiaus parapijos 
ti pieno išvežiotojams algas, klebonijom
Pasak pieno pardavėjų aso
ciacijos, jei pieno išvežioto 
jams bus pakeltos algos,
kaip kad reikalauja unija, . , _
. , . . . , -i -i • Eouipment Ca, praeitą ket-tai pieno kaina pakils 1 iki ’ £ *

X J. Čepulis, Town of 
Lake veikėjas, dirbąs už in
spektorių Chicago Railway

2 centų kvortai.

UŽMUŠĘS GROSENINKA, ŽMOGŽUDYS 
PATARNAVO KOSTIUMERIAMS

Robert Berg, 34 m., gro- ninkas pasakė žmogžudžiu: 
seminkas ir bučeris, gyve- “Neliesk manęs, aš tau me
nąs 810 East 53 str., užva- ko blogo nepadariau”, žmog 

| kar buvo nušautas savo žudys trumpai pasakęs: “Aš 
krautuvėje, kuri randasi seniai jau' ieškojau tau at-
5008 So. State str.

Robert Berg lavonas gu
lėjo už stalo, o pats žmog
žudys ištisą valandą patar
navo kostiumeriama.

Tuo laiku, kai įvyko žmo 
gžudystė, Robert Berg pa- 
gelbininkas buvo ledaunėje 
ir jis girdėjo, kaip jo šelmi

virtadienį stebuklingu būdu 
išliko gyvas. Inspektuojant 
“brekių galvas”, viena krū- ' 
va virto sunkiai sužeisdama 
— sulaužydama keletą dar
bininkų. Ištrauktas iš gele-

Padidėjo nelaimingų 
atsitikimų

National Safety Council P“il‘od8 lengvai

šešiais procentais per pir
muosius šių metų tris mėne
sius, negu kad buvo perei
tais metais tuo pačiu laiku.

sužeistas.
X Šv. Jurgio parapijos 

mokykla parapijos globėjo 
šv. Jurgio šventės proga va
kar nuo klebono prelato M. 
Krušo gavo dovanų — lais
vą dieną.

«U ,
X J. Ir O. Norkai, žinomi 

Town of Lake veikėjai, yra 
dideli dalbos meno mėgėjai. 
Kaip būdami nevedę jis ir 
ji (po tėvais Navickaitė) 
dalyvavo choruose, dainuo
davo solo, taip ir vedę ne- 
sišalina iš to meno dirvos. 
Ypatingai gražiai pas’rado 
duetu. Gegužės 3 d. Aušros 
Vartų parapijos salėj jie da
lyvaus Mot. Są-gos 55 kp. 
vakaro programoj.

silyginti”, — taręs šiuos žo 
džius čia pat nušovė Robert 
Berg. Groserninko pagelbi- 
ninkas iš ledaunės viską ma 
tė, bet is nieko neveikė, nes 
bijoję, kad Ir jo nenušautų.

Chicagos majoras Kelly j j 
fšvyko į Washlngtoną.

r.,

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
TaupykH apsaugotoj įstaigoj, kfcd užtikrinti aavo ateitį. Apart ap> 
draodos mes tarime didžiausį atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už 4^2 % jr aukščiau

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASS'N. OF CHICAGO

Justin Macklevrich, Pres. and Mgr 
4192 ARCHER AVENUE Tel. VIRGINIA 1141

CHARTERED AND SUPERVISED BY U. S. GOVERNMENT 
MEMBER OF FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP., Waahington, D.

■Daily 9 A. M. to 4 P. M. Wed. 9 A. M. to 12 noon, Satnrday 9 A. M. to 8 P. M.

di’ •


